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Dunaszentpál Kozség Helyi Választási Bizottságának lésér l
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a Bizottság pottagja
a Bizottság pottagja
a HVI vezetoje , jegyzokonyvvezeto

Az alakulo Ülés vezetoje, dr. Szigethy Balázs, a Helyi Választási lroda (a továbbiakban: HVl)
vezetoje koszontotte az ÜIésen megjelenteket, megállapította, hogy a Helyi Választási Bizottság (a
továbbiakban" Bizottság Vagy HVB) 5 tagja kozul 5 fo jelen Van, a Bizottság határozatképes.
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy ulésén a bizottsági pottagok is jelen vannak, mivel Ménesiné
Takács Éva rovidesen bekovetkezo lakcímváltozása miatt bejelenteite, hogy tisztségérol jelen Ülés
alkalmával lemond, így megbízatása a választási eljárásrol szol 2013. évi ) XVl. torvény (a
továbbiakban: Ve.) 34. s (1) bekezdés c) pontja alapján megsztÍnik és helyére a Ve.35. s (1)
bekezdése alapján Chapo lstván pottag lép.

Tdjékoztatta a Bizottság tagjait, hogy Üléseirol a jogszabály értelmében jegyzokonyvet kell vezetni.
A jegyz konyv hitelesítésére felkéri SÜléné Légrádi Anita és Kiss Gyorgy bizottsági tagokat'
Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint.

Napirendi iavaslat:

1. HVB elncikének és elncikhelyettesének megválasztása
2. HVl vezet jének tájékoztatása az cinkormányzati választással kapcsolatban

A Bizottság az Ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartÓzkodás és ellenszavazat nélkÜl elfogadta.

dr' Szioethv Balázs HVl vezeto felkéri Ménesiné Takács Éva bizottsági tagot, hogy a napirendi
pontok tárgyalása elott terjessze elo kérelmét.

Ménesiné Takács Éva bizottsáqi taq tájékoztatja a Bizottságot, hogy elkoltozik Dunaszentpál
telepulésrol, így lakcímváltozását kovetoen már nem lehet a HVB tagja. Megelozendo az
onkormányzati választás elokészuletei során torténo változásokat, bejelenti a lemondását és a
továbbiakban nem Vesz részt a Bizottság munkájában.

dr' Sziqethv Balázs HVl vezeto megállapítja, hogy Ménesiné Takács Éva bizottsági tag helyett a
bizottsági Ülésen Chapo lstván VeSz részt bizottsági tagként' A Bizottság továbbra is
határozatképes, létszáma 5 fo.
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dr. Szigethv Balázs HVl vezeto megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

1.) napirendi pont

HVB elnokének és elncikhelyettesének megválasztása

dr' Szioethv Balázs HVl vezeto felkéri a Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásrÓl szolo 2013.
évi XXXVI. torvény (a továbbiakban: Ve') 39. s (1) bekezdése értelmében válasszák meg a
Bizottság tagjai kozÜl a Bizottság elnokét és elnokhelyettesét. A választást megelozoen az elnok
és helyettesének személyére a tagok tehetnek javaslatot.

Chapo lstván elnoknek javásoljá v'rg" Zoltán HVB tagot.
Kiss Gyorgy elnokhelyettesnek javasolja Nagy Antal HVB tagot.

A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A dontésho zatalban résztvevok száma 5 fo, a
Bizottság 5 igen szavazattal, tartozkodás és ellenszavazat nélkÜl a kovetkezo határozatot hozta.

Dunaszentpál Kozség Helyi Választási Bizottsága
312014. (Vlll. 27.) határozata

Dunaszentpál Kozség Helyi Választási Bizottsága a Bizottság elnokének Varga Zoltán HVB tagot,
elnokhelyettesének NagyAntal HVB tagot a Ve. 39 s (1) bekezdése alapján megválasztja.

Az Ülést a továbbiakban Varga Zoltán e]nok vezeti'

2.) napirendi pont

HVl vezet jének tájékoztatása az cinkormányzati választással kapcsolatban

dr. Szioethv Balázs HVl vezeto roviden ismerteti az onkormányzati választással kapcsolatos
tudnivalokat, megkéri a HVB tagokat, hogy a kampányidoszakban, kÜlonosen a jelÖltajánlás
idoszakában folyamatosan álljanak rendelkezésre.

A Helyi Választási Bizottság Ülésén további kérdé s, hozzászolás nem volt, az elnok megkoszonte
a részvételt, majd a Bizottság Ülésétbezárta.
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