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H/119-17/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 28-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak:  Szőke László polgármester 

   dr. Szegedi János alpolgármester 
    Kauschitz János képviselő 

  Fekete Tamás képviselő    
    Tóth Gyula képviselő 
 

Hivatalból jelen vannak: 
   dr. Gáli Péter jegyző  
   Törökné Purger Ildikó jegyzőkönyvvezető  
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 5 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Mészáros Tibor 
nyaralása miatt, Belya Attila pedig külföldön tartózkodása miatt nem tud részt venni az 
ülésen.   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Szegedi János képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül dr. Szegedi János  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Törökné Purger Ildikó igazgatási főmunkatársat kéri fel. 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot, megkérdezi a 
képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és 
megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el, javasolja, a testületi 
tagoknak fogadják el a rendkívüli nyilvános ülés végleges tárgysorozatának napirendi 
pontjait.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
168/2019.(VIII.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 25-i 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pont kerülnek megtárgyalásra: 
 
1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi választásának lebonyolításához Helyi Választási 
Bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Gáli Péter jegyző, mint HVI vezető 
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  Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére.  
 

dr. Gáli Péter jegyző 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal ismerteti az 
előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést, a határozati javaslatot a képviselő-
testület kézhez kapta, ismerik annak tartalmát. Javasolja, annak elfogadását.  
 
 
 A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 
169/2019. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozati javaslata:    
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az 2013. évi XXXVI. 
„választási eljárásról” szóló törvény 23. §. alapján, az alábbiak szerint 
megválasztja a Helyi Választási Bizottságok tagjait és póttagjait. 
 
        Szőcs Antal Tibor  
 Tölgyesné Mészáros Margit 
 Lajosné Kassai Csilla  
 Póttagok:   
 Türi Gáborné 
 Práger Jánosné 
 
 
Felelős: Dr. Gáli Péter HVI vezető 
Határidő: azonnal. 

 
 
Több a nyilvános ülésen tárgyalni kívánt napirend nem volt, a polgármester az ülést 
bezárja. 

 
k.m.f 

 
 
 
 
  Szőke László       dr. Gáli Péter  
  polgármester             jegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 

        dr.  Szegedi János  
 alpolgármester, képviselő 

 


