Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2014. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2014. augusztus 26-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(97-98/2014. sz. önkormányzati határozat)
(-/2014. rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2014. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. augusztus 26-án megtartott
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Lendvai József polgármester, Galó László, Dr. Horváth Sándor,
Jánszki István, Mikusik Gábor, Rusznyák János képviselők.
Távol van: Fazekas László képviselő.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Berecz Miklós Ágostonné
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Távol van: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
szerint.
Napirendi javaslat:
1. Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztása, és a nemzetiségi szavazókörbe

Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előterjesztő: jegyző

Napirend előtt:
Kérdések:
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztása, és a nemzetiségi
szavazókörbe Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

-

„A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 23. §-ában biztosított
hatáskörében eljárva a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásától a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig működő Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
Mustosné Bolyky Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u. 69.
Papucsek Márta, 2098 Pilisszentkereszt Pomázi út 7.
Spiegelhalter Anna 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.
Póttagok:
Bajákné Szmetana Renáta 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 50.
Papucsekné Peschák Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagokat a testület határozatának egyidejű megküldése
mellett a képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § (1) bekezdésében előírt eskütétel
megszervezéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
97/2014. (VIII.26.) sz. önkormányzati határozat:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban
Ve.) 23. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a 2014. október 12. napjára
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásától a
következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig működő Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
személyeket választja meg:
Tagok:
- Mustosné Bolyky Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u.
69.
- Papucsek Márta, 2098 Pilisszentkereszt Pomázi út 7.
- Spiegelhalter Anna 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.
Póttagok:
- Bajákné Szmetana Renáta 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 50.
- Papucsekné Peschák Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagokat a testület
határozatának egyidejű megküldése mellett a képviselő-testület döntéséről
értesítse, valamint a Ve. 37. § (1) bekezdésében előírt eskütétel
megszervezéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében
eljárva, a Helyi Választási Iroda Vezetőjének javaslatára a 2014-2018 között működő nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjainak, illetve póttagjainak Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselő-testülete az alábbi személyeket választja meg:
tagok:
- Búzásné Barta Ildikó Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor utca 3.
- Hornyákné Márkus Mária Pilisszentkereszt, Szabadság u. 40.
- Nick Mártonné Pilisszentkereszt, Szabadság utca 7.
- Pellerné Kiss Gabriella Pilisszentkereszt, Tavasz u. 34.
- Spiegelhalter Tímea Pilisszentkereszt, Tavasz u. 35.
póttagok:
- Berényi Ildikó Pilisszentkereszt, Tölgyfa u 7/a.
- Misák Bianka Mónika Pilisszentkereszt, Dobogókői út 36.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
98/2014. (VIII.26.) sz. önkormányzati határozat:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Helyi Választási Iroda
Vezetőjének javaslatára a 2014-2018 között működő nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjainak, illetve póttagjainak Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi személyeket
választja meg:
tagok:
- Búzásné Barta Ildikó Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor utca 3.
- Hornyákné Márkus Mária Pilisszentkereszt, Szabadság u. 40.
- Nick Mártonné Pilisszentkereszt, Szabadság utca 7.
- Pellerné Kiss Gabriella Pilisszentkereszt, Tavasz u. 34.
- Spiegelhalter Tímea Pilisszentkereszt, Tavasz u. 35.
póttagok:
- Berényi Ildikó Pilisszentkereszt, Tölgyfa u 7/a.
- Misák Bianka Mónika Pilisszentkereszt, Dobogókői út 36.

Polgármesteri bejelentések:
Képviselői bejelentések:
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmf
Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

1./Napirend: Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztása, és a nemzetiségi szavazókörbe
Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő Testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 304.§-a és a 311.§-a
értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) helyi választási bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.
A helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) választott és megbízott tagokból áll.
Pilisszentkereszt településen a HVB 3 tagját és legalább 2 póttagját a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon kell megválasztani.
A HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet választott tagja. A megbízott tagnak nem kell a településen lakcímmel
rendelkeznie.
A HVB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyről a Képviselő testület egy szavazással dönt. Az indítványhoz a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem
nyújtható be.
A HVB a megválasztását és eskütételét követően alakuló ülést tart, ahol a tagok javaslatára
megválasztja elnökét és elnökhelyettesét.
A választási bizottságnak a választott tagokon felüli további egy-egy tagját a választókerületben
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a választókerületben induló független jelölt bízza
meg. A megbízott tagokat a szavazás napját megelőző 16. napig a választási bizottság elnökénél kell
bejelenteni. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy
a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságba a jelölő szervezet nem
bízhat meg tagot.
A HVB:
a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság
alakuló üléséig,
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart.
A HVB tagjának/póttagjának esküt kell tennie a polgármester előtt, a megválasztását/megbízását
követő 5 napon belül.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei.
A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve
választójoggal rendelkeznek. A jelöltek nem kérték a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a HVB tagok
megválasztásáról.

Határozati javaslat:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 23. §-ában biztosított
hatáskörében eljárva a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásától a következő általános választásra megválasztott választási bizottság
alakuló üléséig működő Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
- Mustosné Bolyky Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u. 69.
- Papucsek Márta, 2098 Pilisszentkereszt Pomázi út 7.
- Spiegelhalter Anna 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.
Póttagok:
- Bajákné Szmetana Renáta 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 50.
- Papucsekné Peschák Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagokat a testület határozatának egyidejű
megküldése mellett a képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § (1) bekezdésében
előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője
Határozati javaslat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva, a Helyi Választási Iroda Vezetőjének javaslatára a 2014-2018 között működő
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, illetve póttagjainak Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi személyeket választja meg:
tagok:
- Búzásné Barta Ildikó Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor utca 3.
- Hornyákné Márkus Mária Pilisszentkereszt, Szabadság u. 40.
- Nick Mártonné Pilisszentkereszt, Szabadság utca 7.
- Pellerné Kiss Gabriella Pilisszentkereszt, Tavasz u. 34.
- Spiegelhalter Tímea Pilisszentkereszt, Tavasz u. 35.
póttagok:
- Berényi Ildikó Pilisszentkereszt, Tölgyfa u 7/a.
- Misák Bianka Mónika Pilisszentkereszt, Dobogókői út 36.

Pilisszentkereszt, 2014. augusztus 25.
Baranyák Szilvia
Helyi Választási Iroda Vezetője

