JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. április 15-én
14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
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Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:

Kiss Melinda
Valentovics Beáta

Járási Hivatalvezető
jegyző

Horváth Lajos – alpolgármester – tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom,
hogy a testület határozatképes.
Előzetesen megküldésre került részetekre a meghívó, én javaslom, hogy fogadjuk el a mai
ülésünk tervezett napirendi pontjait.
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülés napirendje az alábbi sorrendben
kerüljön megtárgyalásra.
1.

Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója
a 2013. április 07-i polgármester választás
eredményéről

Kurucsai László
HVB elnök

2.

Önkormányzati képviselő eskütétele

Kurucsai László
HVB elnök

3.
3.

Polgármester eskütétele

Kurucsai László
HVB elnök
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1. Napirend
Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2013. április 07. napján
megtartott polgármester választás eredményéről .
Előterjesztő: Kurucsai László Helyi Választási Bizottság elnöke
Képviselő és polgármester hozzájárulnak a nyílt testületi ülésen történő tárgyaláshoz, erről
szóló nyilatkozatot aláírják. Nyilatkozat a jegyzőkönyv melléklete.
Horváth Lajos – alpolgármester – Felkérem Kurucsai Lászlót a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy a 2013. április 07. napján megtartott polgármester választás eredményéről a
beszámolóját tartsa meg.
Kurucsai László – HVB elnök – köszönöm a szót alpolgármester úr. Tisztelettel köszöntöm
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületét, az ülésen részt vevőket.
Helyi Választási Bizottság Elnökének
beszámolója
a 2013. április 7. napján megtartott polgármester választás eredményéről
Tisztelettel köszöntöm Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületét és az
ülésén résztvevőket!
Feladatom a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdése alapján,
hogy ismertessem a 2013. április 7-én megtartott polgármester választás eredményét, a
megválasztott polgármesternek kiadjam megbízólevelét valamint, hogy kivegyem a
polgármestertől az esküt.
Ezt megelőzően a választás lebonyolításáról teszek jelentést.
A Helyi Választási Bizottság a választás kiírásával megkezdte munkáját. A polgármester
jelölt bejelentéseket 2 napon belül regisztráltuk, illetve nyilvántartásba vettük, így 2
polgármester jelölt regisztrálása történt meg.
A kampány folytatásának törvényességét mindvégig figyelemmel kísértük. A választási
eljárás során egy alkalommal érkezett bejelentés, melyet kivizsgálva megállapítottuk, hogy a
bejelentésben foglaltak alapján kampánycsend megsértése történt.
A Helyi Választási Iroda jól segítette a Bizottság munkáját.
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A választás eredménye
Választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent:
ez 64,6 %-os megjelenési arányt jelent.

2142 fő
1385 fő

Polgármesteri szavazólapok közül érvénytelen volt:
Az érvényesen leadott

14

1371 szavazat közül

Bálintné Bajnóczi Edit FIDESZ-KDNP Nemzeti Fórum
jelöltre leadott szavazatok száma
501
Nagy András Független jelöltre leadott
szavazatok száma
A megválasztott polgármester:

870

Nagy András

A Képviselő-testület létszámát a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásról
szóló 2010. évi L. törvény 4. § c.) pontja 5000 lakosig 6 főben állapítja meg. Ugyanezen
törvény 13. § (3) bekezdése úgy rendelkezi, ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek
megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot
elért jelölt lép.
A Helyi Választási Bizottság 2013. április 9-én meghozott 12/2013. (IV. 9.) számú
határozatával a fenti jogszabályi hivatkozásnak megfelelően törölte Nagy Andrást az egyéni
listáról. A jogszabály rendelkezésének figyelembevételével a 13/2013. (IV. 9.) számú
határozatával Patyi Norbert képviselői mandátumát megállapította. Így további feladatom az
is, hogy a képviselőnek is kiadjam megbízólevelét valamint, hogy kivegyem az esküt.
A megválasztott Nagy András polgármesternek és Patyi Norbert képviselőnek gratulálok, és a
bizottság nevében kérem, hogy munkájuk során a község egész lakosságának érdekeit
igyekezzenek szem előtt tartani.
Mindehhez jó egészséget, türelmet és kitartást kívánok.
Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját – határozat hozatal
nélkül – tudomásul veszi.
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2. Napirend
Önkormányzati képviselő eskütétele.
Előterjesztő: Kurucsai László Helyi Választási Bizottság elnöke
Horváth Lajos – alpolgármester – Köszönöm a beszámolót, és egyben felkérem Kurucsai
László HVB elnökét, hogy Patyi Norbert képviselőtől vegye ki az esküt.
Képviselő az esküt letette, azt az esküokmány aláírásával igazolta.
Helyi Választási Bizottság elnöke Patyi Norbert képviselő részére a megbízólevelet átadta.
Az aláírt esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. Napirend
Polgármester eskütétele
Előterjesztő: Kurucsai László Helyi Választási Bizottság elnöke
Horváth Lajos – alpolgármester – Szintén felkérem Kurucsai László HVB elnökét, hogy
Nagy András polgármestertől az esküt vegye ki.
Nagy András polgármester az esküt letette és az esküokmány aláírásával igazolta. HVB
elnöke ezt követően átadta a polgármesternek a megbízólevelet.
Az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva!
Nagy András – polgármester – Tisztel képviselők, jegyző asszony, barátaim, kollégák.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és ezen az ünnepélyes órán hadd kérjem a
további segítségeteket. Az elmúlt hét számomra egy tündérmese volt. Tudom ez az ünneplés
volt, az öröm most jönnek a szorgos hétköznapok. Ha olyat tennék, ami nem helyes; fogjátok
a kezemet és segítsetek, hogy visszatérjek a jó útra, a jó úton pedig siessünk előre, mert
rengeteg a feladatunk. Köszönöm azoknak, akik támogattak, és azoknak akik most nem
engem támogattak azoknak ígérem a munkámmal szeretném bebizonyítani érdemes voltam
erre a feladatra. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy megtiszteltétek az ülést a
jelenlétetekkel.
Mivel több hozzászólás nincs az ülést berekesztem.

K.m.f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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