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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 21-én 16,15 

órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Böde Istvánné, Blatt György, Rostás 

György, Soós Ferencné, Szántó Zoltán képviselő-testületi tagok, Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület rendkívüli ülésén 

megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a hét tagú 

testületből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét 

javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Rostás György és 

Szántó Zoltán képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

Rostás György és Szántó Zoltán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt 

napirendi pontokat javasolta tárgyalásra.  

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő napirendeket tárgyalta: 

 

 

1. Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztására vonatkozó 

javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 

      2.   Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására vonatkozó javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 
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1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztására vonatkozó 

javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést a 

Képviselők megkapták. A Képviselő-testület 2018. február 14-i ülésén, a 25/2018. (II.14.) 

határozatával megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait. Csekőné 

Molnár Zsuzsanna szavazatszámláló bizottsági tag 2019. május 20. napján benyújtotta a 

lemondását, ezáltal megbízatása megszűnt. A választási eljárásról szóló törvény úgy 

rendelkezik, hogy ha a választott tag megbízatása megszűnik, helyébe a helyi választási iroda 

vezetője által kijelölt póttag lép, valamint ha a póttag megbízatása megszűnik, a települési 

önkormányzat képviselő-testülete új póttagot választhat. Csekőné Molnár Zsuzsanna 

lemondásával a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok száma 8 főre csökkent.  

Amennyiben nincs delegált tag, a póttagok közül 3 x 2 főt az Európa Parlament tagjai 2019. 

május 26-i magyarországi választásán be kell vonnunk a bizottság munkájába, mivel a 

bizottságnak legalább 5 fővel kell működnie. A jelölő szervezetek delegálási határideje 2019. 

május 17-én 16,00 órakor lejárt, Madocsán 1 főt delegáltak a madocsai szavazatszámláló 

bizottságokba.  Tekintettel arra, hogy a póttagoknak a többségét be kell vonni a munkába, 

ezért szükséges gondoskodni arról, hogy kellő számban álljanak rendelkezésre arra az esetre 

is, ha valamelyiküket – akadályoztatása esetén – nem tudjuk adott szavazáskor kijelölni a 

bizottságba. 

Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolta, hogy Somogyi Mariannt – a 

szavazatszámláló bizottság póttagját a szavazatszámláló bizottság új tagjának, Kissné 

Gelencsér Klárát pedig a szavazatszámláló bizottság további póttagjának válassza meg a 

Képviselő-testület. Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2019. (V. 21.) határozata 

 

a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak módosításáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) a 25/2018. (II.14.) határozatával választotta meg a szavazatszámláló bizottságok 

tagjait és póttagjait. 

 

2.) A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy Csekőné Molnár Zsuzsanna 

szavazatszámláló bizottsági tag megbízatása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja értelmében megszűnt, mivel 2019. május 20. napján 

benyújtotta a lemondását -, így a helyi választási iroda vezetője javaslatára Somogyi 

Mariannt (7026 Madocsa, Torony utca 4.) – a szavazatszámláló bizottság póttagjai közül - 

megválasztja a szavazatszámláló bizottság tagjának.  
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3.) A képviselő-testület a helyi választási iroda vezetőjének javaslata alapján Kissné 

Gelencsér Klárát (7026 Madocsa, Kossuth utca 55.) a szavazatszámláló bizottság további 

póttagjának megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására vonatkozó javaslat 

tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2014. augusztus 5-i ülésén a 

71/2014. (VIII.5.) határozatával megválasztotta a helyi választási bizottság tagjait és 

póttagjait. Biczó Bálintné helyi választási bizottsági póttag 2018. július 1. napjától a Bölcskei 

Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltségén köztisztviselővé lett kinevezve, és 

2018. július 2. napjával – összeférhetetlenség okán – beadta a lemondását a helyi választási 

bizottsági póttagságáról, így a választási eljárásról szóló törvény értelmében megbízatása 

megszűnt. A jogszabály értelmében, ha a póttag megbízatása megszűnik, a települési 

önkormányzat képviselő-testülete új póttagot választhat. 

A helyi választási bizottság új póttagjának Somogyi Viktor 7026 Madocsa, Torony utca 4. 

szám alatti lakost javasolta a Képviselő-testületnek megválasztani. Felkérte a Képviselőket a 

napirenddel kapcsolatosan az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2019. (V. 21.) határozata 

 

a helyi választási bizottság póttagjának módosításáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) a 71/2014. (VIII.5.) határozatával választotta meg a helyi választási bizottságok 

tagjait és póttagjait. 

 

2.) A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy Biczó Bálintné helyi választási bizottsági 

póttag megbízatása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 34. § (1) 

bekezdés c) pontja értelmében megszűnt –, Somogyi Viktort (7026 Madocsa, Torony utca 

4.) megválasztja a helyi választási bizottság póttagjának.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 
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A napirendekhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 16 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Gelencsérné Tolnai Klára  Dr. Kiss Nikoletta 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

 

 

Rostás György                          Szántó Zoltán 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


