Kunfehértó Község Képviselő-testülete
136-3/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2020. június 24-én 17,00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Harnóczi Sándor alpolgármester, CzagányMákos Roberta, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn,
Szalai László, Törteliné Salac Éva képviselők
75 fő – 100 %)

Állandó meghívottként megjelent: Kónya Tímea Renáta jegyző,
Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető,
Külön meghívottként megjelent: Dr. Kovács Mária HVB elnök,
Lakosság részéről jelen volt:

11 fő

Huszár Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
7 tagú, melyből 7 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt m e g n y i t j a .

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát:

Napirend:

1.) Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója egyéni listás önkormányzati képviselők lemondásáról, új képviselők beiktatásáról
Előadó: Dr. Kovács Mária HVB elnöke
2.) Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízó levelek átadása

(előterjesztés szóban)
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3.) Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(később kerül kiküldésre)

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1.) N a p i r e n d
Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója egyéni listás önkormányzati
képviselők lemondásáról, új képviselők beiktatásáról
Előadó: Dr. Kovács Mária HVB elnöke

(előterjesztés szóban)

Dr Kovács Mária HVB. elnök:
-

2020. május 26. napján Dr. Hegyes Edina és Sarok Tibor önkormányzati képviselők írásban lemondtak képviselői mandátumukról,

-

az önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép, ez alapján:

-

Dr. Hegyes Edina önkormányzati képviselő helyére Juhász-Vedresné Szabó Ibolya (389
érvényes szavazat),

-

Sarok Tibor helyére önkormányzati képviselő helyére Törteliné Salac Éva lép (386 érvényes szavazat),

-

a veszélyhelyzetre tekintettel Kunfehértó Község jegyzője szakmai állásfoglalást kért az
Igazságügyi Minisztériumtól, hogy a rendkívüli jogrendre tekintettel összehívható-e a helyi választási bizottság, illetve a Belügyminisztériumtól, hogy a polgármester előtt a képviselők letehetik-e az esküt,

-

2020. június 16. napján érkezett meg a válasz az Igazságügyi Minisztériumtól, hogy öszszehívható a HVB, ezért a jegyző 2020. június 18. reggel 9 órára összehívta a Helyi Választási Bizottságot,

-

a HVB határozatban döntött a mandátumok átadásáról, mely határozatok 2020. június 20.
napján jogerőre emelkedtek,

-

a választási eljárásról szóló törvény kimondja, hogy a megüresedett mandátum időközi
választás nélküli betöltése esetén a mandátum kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül kell átadni a megbízólevelet a képviselőknek,

-

tekintettel arra, hogy 2020. június 18. napjától a veszélyhelyzet megszűnt, ezért a 2 új
képviselő asszony a Képviselő-testület előtt teszi le az esküt,

A tájékoztatót követően Dr. Kovács Mária HVB. elnök Juhász-Vedresné Szabó Ibolya és Törteliné Salac Éva képviselők részére átnyújtja a megbízóleveleket.
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Huszár Zoltán polgármester:
-

megköszönöm Dr. Kovács Máriának a tájékoztatót.

2.) N a p i r e n d
Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízó levelek átadása
Huszár Zoltán polgármester
-

felkérem dr. Kovács Máriát a képviselői eskü levételére,

Dr. Kovács Mária HVB elnök Juhász-Vedresné Szabó Ibolya és Törteliné Salac Éva képviselőktől az alábbi szövegű esküt veszi le:
„Én, …………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kunfehértó fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Ezt követően a képviselők az eskü okmányt aláírják.

3.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének módosítása
tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

17/2020.(VI.24.)Kt.sz.
Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének módosítása

Határozat
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Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint
módosítja bizottságai személyi összetételét:
1.) Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (tagjainak száma: 5 fő)
Elnök: Czagány-Mákos Roberta
(6413 Kunfehértó, Petőfi u. 82.)
Tagok: Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn
(6413 Kunfehértó, Szabadság tér 6.)
Juhász-Vedresné Szabó Ibolya
(6413 Kunfehértó, Ady E. u. 15.)
Oravecz-Szabó Tímea
(6413 Kunfehértó, Vasvári Pál u. 12.)
Lukács Tamás
(6413 Kunfehértó, József A. u. 41.)
2.) Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság ( tagjainak száma: 5 fő)
Elnök : Szalai László
Tagok: Törteliné Salac Éva
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn
Ádám Dóra
Fazekas Csaba

(6413 Kunfehértó, Iskola u. 9.)
(6413 Kunfehértó, Akácos u. 13.)
(6413 Kunfehértó, Szabadság tér 6.)
(6413 Kunfehértó, József A. u. 3.
(6413 Kunfehértó, Radnóti u. 15.)

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelő: Huszár Zoltán polgármester
Értesül: Bizottsági tagok

A napirendeket követően Kónya Tímea Renáta jegyző tájékoztatta a képviselőket a következő
ülés időpontjáról és az új képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről.

Bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést
17,10 órakor bezárja.

K. m. f.

(: Huszár Zoltán:)
polgármester

(: Kónya Tímea Renáta :)
jegyző

