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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március
13-án megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Hajdú Csaba
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol maradt:
Horváth István

képviselő

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen
van, 1 fő igazoltan távol. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását a határidő
közelsége indokolja, március 19-ig a póttagokat meg kell választani. A meghívó és a
napirendi előterjesztés írásban kiküldésre került a képviselőknek. Megkérdezte, hogy
az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel
hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban
szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (III. 13.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 13-i
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására – a jegyző
előterjesztésében
2) Egyebek
----------------------------------------
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Napirendek tárgyalása
1) Javaslat a helyi választási bizottság póttagjainak megválasztására – a
jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Ismertette a jogszabályi előírásokat az egy szavazókörös településekre vonatkozóan,
ahol a helyi választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottsági feladatokat. A
helyi választási bizottság megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásának kitűzéséig tart, ezért a teljes bizottságot nem, de
póttagokat szükséges választani a biztonságos működés miatt.
Marics József polgármester:
Kérte a határozati javaslat szerint a póttagok megválasztását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (III. 13.) önkormányzati határozata
a helyi választási bizottság póttagjainak megválasztásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonykúti Község Helyi
Választási Bizottság póttagjának:
Vida Adrienn Bakonykúti, Jókai u. 2.
Halászné Böde Anita Bakonykúti, Szabadság u. 30.
Bubla László Gézáné Bakonykúti, Ady u. 11.
szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, HVI vezető
2) Egyebek
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az áremelkedések miatt várható, hogy a
közösségi tér kialakítására elnyert pályázat esetében a támogatási intenzitást növelni
fogják, de még nincs erről hivatalos információ.
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt,
majd az ülést bezárta.
K. m. f.
Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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