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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 4. 
napján 1000 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Sik Gyula képviselő 
                                    Brányi Albertné képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Kövecses Timea képviselő 
                                    Szücs Károly képviselő 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
                                    Nagy Tivadar képviselő 
                                    Dömötör Ernő képviselő 
 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 tagú képviselő-testület 
10 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tivadar és Sik Gyula  képviselőket 
kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

 
         
1. napirendi pont 
A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása           
Előadó: Németh Dóra jegyző  
 
Németh Dóra jegyző elmondta, a választási törvény végrehajtására kiadott 4/2010. 
(VII.16.) számú KIM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében 2010. augusztus 22. napjáig 
kell a helyi válaszasztási iroda vezetőjének javaslata alapján a képviselő-testületnek 
megválasztani a helyi választási bizottság 3 tagját és szükséges számban póttagjait. A HVB 
tagjai jelenleg: Csonka Dénesné, Borbély Viktorné, Visi Nándor, Závoriné Kovács 
Erzsébet, Kovács Lászlóné. A most megalakuló HVB tagjainak: Raczenböck Vilmosnét, 
Csonka Dénesnét, Börzseiné Moór Zitát tagnak javasolja, póttagoknak pedig Závoriné 

�������������
Öttevény Község Önkormányzata



 2

Kovács Erzsébetet, illetve Novákné Gregus Ibolyát. A jegyző elmondta, hogy a HVB 
feladata csak az önkormányzati választásra terjed ki és elsősorban a jelöltállításnál van 
szerepük, illetve vitás esetekben. Tájékoztatta a testületet arról is, hogy a HVB-be is lehet 
tagokat delegálni 2010. szeptember 17. napjáig. Kérte a képviselőket mondják el 
véleményüket. 
 
 
A képviselők a jegyző javaslatával egyetértettek és 10 igen egyhangú szavazattal a testület 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
62/2010. (VIII.04.) számú Határozata 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

                           A képviselő-testület a Helyi Választási tagjának választja: 
 
                           Raczenböck Vilmosné Öttevény, Hunyadi u. 56. 
                           Csonka Dénesné, Öttevény, Fő u. 86. 
                           Börzseiné Moór Zita , Öttevény, Jókai u. 17.                                   
                           Póttagjának:  
                           Závoriné Kovács Erzsébet, Öttevény, József A. u.  38. 
                           Novákné Gregus Ibolya, Öttevény, József A. u. 16.  számú lakosokat 
                            
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban 
                           foglaltakról az érintetteket értesítse, majd szervezze meg a HVB tagok        
                           eskütételét és oktatását. 
 
                          Felelős: Németh Dóra jegyző, HVI vezető 
                          Határidő: 2010. 08.10. a közlést illetően,2010. 08.25. az eskütétel tárgyában 

 
 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 10.15 órakor 
bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
         Sik Gyula                                                                       Nagy Tivadar          
 képviselő  képviselő 
 jegyzőkönyv-hitelesítő                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 
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