
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2010. július 19-i rendkívüli testületi ülésérıl 

 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 18 fı képviselı. Gelb Miklós, Hegedős István, dr. Kiss 
Huba, Mátyás János, Polics József és Szigeti Szabolcs igazoltan van távol. 17 
órakor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott és 
digitális formában készül jegyzıkönyv.  
 
A polgármester a kiküldött napirendet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület kézfenntartással – 18 igen szavazattal – elfogadott.  
 
 

1. sz. napirend 
 
Helyi Választási Bizottság tagjainak választása. 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
Meghívott:  Lóránt Ákos 
   Varga Tiborné 
   Dr. Németh Gábor 
   Elter Ottóné 
   Egyházi Klára 
 
Páva Zoltán polgármester a meghívóban történt elírást korrigálta, nem dr. 
Németh Gáborné, hanem dr. Németh Gábor a jelölt.  
 
Kérdés – vélemény – észrevétel nem volt. 
 
Az ügyrendi bizottság az elıterjesztésben szereplı HVB-tagokat egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester elıadta, hogy a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 
27/2006. (X.16.) sz. rendelet 16. § (10) bekezdés utolsó mondata szerint 
személyi kérdésben titkos és gépi szavazást kell tartani. Az ülés 
rendkívüliségére tekintettel a gépi szavazás nem mőködik. A (9) bekezdés 
kimondja, hogy amennyiben a titkos szavazás gépi lebonyolításának akadálya 
van, akkor az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le a szavazást. Ismertette annak 
menetét. 



A szavazás lebonyolításának idıtartamára 15 perc szünetet rendelt el.  
 
Az ügyrendi bizottság tagjai kiosztották a szavazólapokat, majd összesítették a 
szavazás eredményét. 
 
A szünet után a polgármester ismertette a szavazás eredményét (egyenként 18 
igen), amely szerint a képviselı-testület a jegyzıkönyvhöz csatolt külön 
jegyzıkönyvben rögzítettek alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

103/2010. (VII.19.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a jegyzı elıterjesztése, valamint az ügyrendi bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta Komló Város Helyi Választási Bizottságának 
tagjaira, póttagjaira tett javaslatot. 
 
A képviselı-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak 
szerint választja meg: 
 
Tagok: Lóránt Ákos 
  Varga Tiborné 
  dr. Németh Gábor 
 
Póttagok: Elter Ottóné 
  Egyházi Klára 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a megválasztott helyi választási 
bizottság tagjai, póttagjai eskütételének megszervezésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
Ezt követıen a megválasztott bizottsági tagok az alábbi esküt tették: 
 

"Én ...................................................................... esküszöm, hogy az 
Alkotmány és a választásra, népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit megtartom és megtartatom. Tisztemet és 
megbízatásomat Hazám javára, legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen 
teljesítem. 

(Az eskütevı meggyızıdése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!" 
 
 



E g y é b 
 

Egyebekben a polgármester elıadta, hogy a polgármesteri keretbıl egy fiatal 
sportoló isztambuli Európa Bajnokságon való részvételéhez a támogatást 
megelılegezné. A képviselı-testület egyetértését kérte, hogy a költségvetési 
rendelet módosításánál ez az összeg visszapótlásra kerülhessen a polgármesteri 
keretre. 
 
Fentieket a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
Radics Kálmán képviselı kérte polgármester urat, hogy a polgármesteri 
keretbıl 13.900,- Ft-tal támogassa Buzás István komlói fiatalembert, aki Dél-
Afrikába utazik a tanulásban akadályozott futballválogatottal. Ez az összeg 
fedezné a védıoltás költségeit. 
 
Páva Zoltán beleegyezett a polgármesteri keretbıl történı támogatásba. 
 
A polgármester végezetül felhívta a képviselık figyelmét, hogy elıreláthatólag 
augusztus 18-án is kell tartani egy rendkívüli testületi ülést, mert a szavazókörök 
átalakítása miatt – az országgyőlési képviselıi választás után törvényi 
rendelkezés változása miatt módosításra kerültek a helyi egyéni települési 
választókerületek és ezzel együtt a szavazókörök – új szavazatszámláló 
bizottsági tagok megválasztására kerülhet sor. 
 
Az ülést 17 óra 14 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Páva Zoltán  
polgármester 

dr. Vaskó Ernı  
címzetes fıjegyzı 

 
A megválasztott Helyi Választási Bizottság tagjai 
 
tagok: Lóránt Ákos     ………………………… 
 
  Varga Tiborné    …………………………. 
 
  dr. Németh Gábor    …………………………. 
 
póttagok: Elter Ottóné     …………………………. 
 
  Egyházi Klára    …………………………. 


