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Kepviselo-testulet tagjainak
H e 1 y b en
MEGHIVO
Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!
Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet
2014. oktober 20-an (hetfon) 17.30 oral kezdettel
tartja nyilvanos alakulo uleset, melyre tisztelettel meghivom.
Az tiles helve: Kulsovat, Miivelodesi haz
Napirend:
17 Tajekoztato a helyi onkormanyzati kepviselo es polgarmester valasztas helyi eredmenyerol
Eloado: Balogh Zsuzsanna HVB elnok
27 Kepviselok es polgarmester eskiitetele
37 Ugyrendi bizottsag elnokenek es tagjainak megvalasztasa
Eloado: Aczel Peter polgarmester
47 Alpolgarmester megvalasztasa, eskiitetele
Eloado: Aczel Peter polgarmester
57 Polgarmester tiszteletdija
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
67 Alpolgarmester tiszteletdfjanak megallapitasa
Eloado: Aczel Peter polgarmester
Kulsovat, 2014. oktober 16.

polgarmester

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

JELENLETIIV
aKepviselo-testulet2014
....ho
napjan ...1.......orakormegtartott
nyilvanos alakulo ulesen megjelentekrol:

Sorszam

Nev

Tisztseg

1.

ACZEL PETER

polgarmester

2.

HIDEG TAMAS

kepviselo

3.

SZABO LASZLONE

kepviselo
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LENGYELNE
KATALIN

2.1 Balogh Zsuzsanna
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Tanacskozasi joggal meghivottak:
1./ dr. Szabadics Zsuzsanna
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jegyzo
HVB elnok

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jelenlévők!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása - a köztársasági elnök
rendelkezése alapján - 2014. október 12-én került megtartásra.
Külsővaton a választás rendben, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le. A helyi
választási bizottság tagjait a képviselő-testület választotta meg. A jelölő szervezetek és a
jelöltek legfeljebb 2-2 megbízottat delegálhattak a bizottságba. Közülük 1 jelölő szervezet, és
2 jelölt élt a delegálási jogával.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
4. § b) pontja értelmében Külsővat község önkormányzatába 4 fő képviselő megválasztására
volt lehetőség.
A község választópolgárai 12 jelölt közül választhatták ki a 4 fő képviselőt. A jelöltek
mindegyike független jelöltként indult a választáson.
A jelöltek és a rájuk leadott szavazatok a következők:
sorszám
jelölt neve
1.
HIDEG TAMÁS
2.
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
3.
FEKETÉNÉ BONCZÓK ÉVA
4.
LENGYELNÉ HŐBE
KATALIN
5.
BERETZ PÁL LAJOS
6.
HORVÁTH IMRE TIBORNÉ
7.
LIBIS JÁNOS
8.
BECK TAMÁS
9.
SZALAI ISTVÁNNÉ
10.
ELEK ISTVÁN
11.
HUJBER LÁSZLÓNÉ
12.
HORVÁTH RICHÁRD

szavazat
181
157
133
113
108
105
83
81
70
43
32
24

A képviselő-testület tagja az első négy legtöbb szavazatot kapott jelölt lett, ők a következők:
Hideg Tamás
Szabó Lászlóné
Feketéné Bonczók Éva
Lengyelné Hőbe Katalin
A választáson 3 polgármesterjelölt indult, a jelöltekre leadott szavazatok a következők:
sorszám
jelölt neve
1.
ACZÉL PÉTER
2.
SZALAI JÓZSEF
3.
LENGYELNÉ HŐBE
KATALIN

szavazat
205
108
31

2

A választási eredmény alapján Külsővat község megválasztott polgármestere: Aczél Péter, aki
az érvényes szavazatok 59,5 %-át szerezte meg.
Gratulálok polgármester úrnak és minden képviselőnek.
Tájékoztatásul elmondom, hogy a 620 választásra jogosultból 354 fő, a választók 57 %-a vett
részt a szavazáson.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán kívül október 12-én sor
került a megyei közgyűlés tagjainak választására is, valamint a települési nemzetiségi
önkormányzatok megválasztására. Településünkön nemzetiségi önkormányzati választás nem
volt.
A választás napján rendkívüli esemény nem történt.
A választási eredmény ellen a jogorvoslati határidőn belül fellebbezés nem érkezett.
Végül szeretnék köszönetet mondani a Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda
tagjainak a választás törvényes lebonyolítása érdekében végzett munkájukért.
Tisztelt Képviselők!
Tisztelt Polgármester Úr!
A képviselő-testület alakuló ülésével kezdetét veszi egy újabb választási ciklus, amely az
eddigi 4 év helyett most öt évre szól. Az önkormányzati munka a közösség érdekében végzett
nehéz, de szép feladat. Ehhez kívánok önöknek kitartást, türelmet, sok erőt, egészséget és
sikereket.
Külsővat, 2014. október 15.
Balogh Zsuzsanna
HVB elnök

Kulsovat Kozseg Onkor m a nyz at a
9532 K u l s o v a t , Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com
JEGYZOKONYV
Kulsovat kozsegben a 2014. oktober 20-an megtartott alpolgarmester valasztas
titkos szavazasanak lebonyolitasarol

Keszult: Kulsovat Kozseg Onkormanyzat tarsadalmi megbizatasu alpolgarmesterenek
megvalasztasarol 2014. oktober 20. napjan'VA:1 orakor a kulsovati onkormanyzati
hivatal helyisegeben.
A szavazatszamlalo bizottsag elnoke:
A szavazatszamlalo bizottsag' tagj ai :
Szavazas:
Urnaban levo szavazolapok szama:
.h..
Elteres a szavazok szamatol (tobblet:+/hiany:-) .(?..
Ervenytelen szavazolapok szama:
. f?..
Ervenyes szavazolapok szama:
.:.'..
Ervenyes szavazatok szama:

..h..
A szavazas eredmenye:

A szavazas eredmenytelen volt, mert

A szavazas eredmenyes volt, a megvalasztott alpolgarmester neve:

K. m. f.

szavazatszamlalo biz. elnoke

szavazatszamlalo biz. tagja

szavazatszamlalo biz. tagja

NYILATKOZAT
Alulirott Hideg Tamas, Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak alpolgarmestere nyilatkozom,
hogy a Magyarorszag helyi onkormanyzatirol szolo 2011. evi CLXXXIX: torveny 80. § (2)
bekezdese alapjan a Kepviselo-testulet altal reszemre megallapitott alpolgarmesteri tiszteletdij
teljes osszegerol ezennel lemondok.
Kulsovat, 2014. oktober 20.
Hideg Tamas
alpolgarmester
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