
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. augusztus 28-án 17 

órakor a községi kultúrházban megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/ 
 

 

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület, egy fő igazolt hiányzása mellett határozatképes, majd az ülést megnyitja.  

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Helyi választási bizottság tagjainak választása 

2. Egyebek 

 

A napirendet 4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

 

1.Napirendi pont: Helyi választási bizottság tagjainak választása 

 

Takács Zsolt polgármester: Felkéri dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyzőt, hogy foglalja össze 

az előterjesztés tartalmát. 

 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a megjelenteket az előterjesztés tartalmáról. 

Összegzi a Helyi Választási Bizottsággal kapcsolatos tudnivalókat, a bizottság feladatait, 

majd köszönti a megjelent javasolt tagokat. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy 

támogassák a felkért jelöltek megválasztását a határozatban foglaltak szerint.  

 

Takács Zsolt polgármester: Köszönti a HVB javasolt tagjait. Megkérdezi, hogy van-e 

kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos 

szavazást kér. 

 

4 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

37/2019. (VIII.28) sz. képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Helyi választási 

bizottság tagjainak választása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint választja 

meg: 

 

Tagok: 

Vokó Vilmos (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 10. sz. alatti lakos)  

Both Zoltánné (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 47. sz. alatti lakos) 

Fülöp József (7304 Mánfa, Árpád út 29. sz. alatti lakos)   

Molnár László (7304 Mánfa, Kaposvári út 19. sz. alatti lakos) 

Gyarmatiné Rédei Anna (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 105. sz. alatti lakos) 
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Póttagok: 

Sebő Attila (7304 Mánfa, Német u. 3. sz. alatti lakos) 

Schwarczkopf Jánosné (7304 Mánfa, Árpád út 3. sz. alatti lakos)   

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: dr. Vaskó Ernő    

címzetes főjegyző 

 

 

Takács Zsolt polgármester: Megkéri a Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjait, 

hogy álljanak fel, közösen hallgassák meg a himnuszt, majd tegyék le esküjüket. 

 

Elhangzik a himnusz, majd megtörténik az eskütétel. 

Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjai átveszik az esküokmányokat. 

 

 

2.Napirendi pont: Egyebek 

 

Takács Zsolt polgármester: Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni 

mindenkinek a részvételt majd az ülést 17.15 órakor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Takács Zsolt        dr. Vaskó Ernő 

polgármester                címzetes főjegyző 


