Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szrám: 344-1412014.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község ÖnkormanyzataKépviselő-testülete2014. szeptember 5-én
(pénteken) 16,30 &aikezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs , Kossuth u.62.
Jelen vannak:

Márvany Gyuláné
Orsós János
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen jelezte:

István
TóthAttila

képviselő
képviselő

Szabó

Tanácskozási joggal jelen van:
Tákács

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Orsós János
Mohos Attila

alpolgármester
képviselő

Jegyzőkönyvvezetőz
Takács

Lászlőné

jegyző

Márvány Gyutáné polgármester: köszöntette a jegyzőt,képviselőket. Megállapította, hogy
a megváIasztott 5 képviselőből 3 flő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban

szereplő napirendi pontok térgy alásával értsenek egyet, azt fo gadják el.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
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B

izottság tag ának me gv álasztása

Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

1./Napirend:
polgármester elmondta, hogy 2014. október l2-éte kitűzött
önkormányzati képviselők és polgtírmesterek választásához határidőben megválasztották a
helyi választási bizottság tagjait. A választási bizottság tagjainak felsorolásából kimarad
B ő czi Káro ly Kap o l c s, D ő zs a v 48 sz. l ako s, ezért j av asolta me gv álasztani.

Márvány

Gyuláné
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Márvány Gyutáné polgármester kérte a képviselőket

kézf eltartás s al

je

l

ezze.

képviselő-testülete egyhangú
meghoztaaz alábbi:

3 igen

aki egyetért a javaslattal

és tartőzkodás

szavazattal, ellenszavazat

nélkül

85/2014.(Ix.5.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

kapolcs

község onkormán y zata képviselő-testül ete a v álasztási
eljárásról szőlő2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapjana
Vigántpetendi Választási Bizotts ág tagának:

Bőczi Károly Kapolcs, Dőzsa u.4}.számalatti lakost

megválasztotta.

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott
tagokból az esküt vegye ki, a megbízóleveleket adja át.

Felelős: MarványGyuláné polgármester
Határidő: 2014. szeptember

10.

Márvány Gyuláné polgármester megköszőnte
órakor bezétrta.
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a képviselők megjelenését és az ülést 16,50

k.m.f.t.
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Mohos Attila
jkv.hitelesítő

