
TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Tagyon, Petőfi u. 10.

Szám: TA/79-2/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. március 8-án 16.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Faluház
(Tagyon, Petőfi u. 10.)  

Jelen vannak: Steierlein István polgármester
Gombos Dezső alpolgármester 
Kránicz Sándor 
Molnár Zoltánné képviselők     

Igazoltan távolmaradt: Gyarmati Kornél képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Lukács Ágnes jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Steierlein  István  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai
rendkívüli nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND

1)  Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző, HVI vezetője

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző, HVI vezetője

Steierlein István polgármester: Kéri jegyző asszonyt, ismertesse a napirendet.

Lukács Ágnes jegyző: Mint ismert, az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását
2018.  április  8.  napjára  tűzték  ki.  A  választási  eljárásról  szóló  törvény  alapján  az  egy
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságnak öt tagja és legalább két
póttagja kell,  hogy  legyen.  A tagokat  és  póttagokat  a  települési  önkormányzat  képviselő-
testülete választja meg. Tagyonban is megválasztották a helyi választási bizottság tagjait és
póttagjait, azonban egy tag lemondott erről a tisztségéről. Ebben az esetben helyébe a soron
következő  póttag  lép,  azonban  a  megfelelő  létszám  hiányában egy  póttag  megválasztása
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szükséges.  A  póttag  személyére  Steierlein  Istvánné  személyében  tesz  javaslatot,  ehhez
módosítás nem nyújtható be, a megválasztásról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A
javasolt személy nyilatkozott arról, hogy a tisztséget vállalja, és nincs olyan tisztsége, amely a
megbízással összeférhetetlen. Kérdezi, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban
kérdése?

Steierlein István polgármester: Mivel a feleségéről van szó, kéri, hogy a testület zárja ki a
szavazásból.

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal – 1 tartózkodás mellett Steierlein István polgármestert a szavazásból nem zárja

ki, majd Steierlein István polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

11/2018. (III.8.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
Tagyon Község Helyi Választási Bizottság 

póttagjának
Steierlein Istvánné 8272 Tagyon, Akácfa u. 8.

szám alatti lakost megválasztja.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  póttag  polgármester
előtti  eskütételéről  a  megválasztást  követő  5  napon
belül intézkedjen.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző 

Több  napirendi  pont  nem  lévén  Steierlein  István polgármester  megköszöni  a  rendkívüli
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 16.07 órakor bezárja.

K.m.f.

        Steierlein István                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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