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Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 19-én – hétfő –
de. 9:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi
Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Varga Róbert
Karancsi Sándor
Pénzes Attila
Szegedi László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Élesné Tóth Anikó
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy a testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a
képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
2. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
Benkő Sándor polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Juhász Péter aljegyző: Az Ártándi Helyi Választási Bizottság egyik póttagja lemondott a
tagságáról. Ezért szükséges egy új póttag megválasztása. A javaslat szerint Vass Sándorné
Ártánd, Templom u. 10. szám alatti lakost választaná meg a képviselő-testület.

Benkő Sándor polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett,
kéri szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
póttagjára tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §szerint az alábbiak szerint fogadta el:
Póttag:
Vass Sándorné Ártánd, Templom u. 10. szám
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott póttagtól a határozat
melléklete szerinti esküt a Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül vegye ki.
Felelős:
HVI vezető, polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
13/2018. (III. 19.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási
Bizottság póttagjára tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban:
Ve.) 23. §-szerint az alábbiak szerint fogadta el:
Póttag:
Vass Sándorné Ártánd, Templom u. 10. szám
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott póttagtól a
határozat melléklete szerinti esküt a Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül
vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos
Melléklet a 13/2018. (III. 19.) számú ÁKt határozathoz:

Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a Helyi Választási
Bizottsági) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.
Benkő Sándor
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

