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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jegyzőkönyve
Készült:
Ülés helye:
Jelen vannak:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
augusztus 27-én 1500 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert képviselő (3 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből két megválasztott képviselő és a polgármester jelen
van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (3 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A helyi választási bizottság megválasztásával kapcsolatban átadnám a szót a
jegyzőnek.
Lakics Monika jegyző ismertette a testülettel, hogy a Helyi Választási Bizottság mandátuma
lejárt. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény előírja, hogy a helyi választási
bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és szükséges
számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője
tesz indítványt. Az általa javasolt tagok: Horváth Miklós, Csányiné Nagy Anita, Szladovics
Lászlóné, Hegedűs Kálmánné, Szijj Tiborné, póttagok: Zavada Jánosné és Puskás László.
Ők látták el eddig is ezt a feladatot, a munkájukkal nem volt probléma. Mindegyikükkel
személyesen beszélt, vállalják a feladatot. Kérte a testületet, a javaslat alapján válassza meg a
Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (3 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
43/2014. (VIII.27.) számú határozat:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. tv. 23. §-a alapján a dozmati Helyi Választási Bizottság tagjainak és
póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok: Horváth Miklós,
Csányiné Nagy Anita,
Szladovics Lászlóné,
Hegedűs Kálmánné,
Szijj Tiborné,
Póttagok: Zavada Jánosné
Puskás László
Felelős: körjegyző
Határidő: jogszabály szerint
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A második napirendi pont keretében egy rendelet elfogadására kerülne sor.
A közterületek elnevezésének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól még nincs helyi rendeletünk. A rendelet általánosságban tartalmazza a főbb
szabályokat.
Ennek megfelelően készült a rendelet, javaslom azt elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (3 igen szavazat) megalkotta 9/2014.
(VIII.28.) önkormányzati rendeletét az a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1600 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
körjegyző

Horváth Ádám
polgármester

Kimutatás
a 2014.08.27-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

1.

9/2014. (VIII.28.)
önkormányzati
rendeletet

A rendelet címe

az a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól

A határozat száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A rendelet
hatályba lépése

2014. 08. 29.

Módosított rendelet címe, száma

______________________
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Hatályon kívül helyezett
rendelet címe, száma

_______________________
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