
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Árpád-házi Szent Margit 

Múzeumi Kiállítóhely és Községi Könyvtár épületében 2019. október 29.-én megtartott 

alakuló ülésén. 

Jelen vannak: Talián Bálint Attila az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, 

Pékó Gábor, Gyöngyösi Norbert, Ignácz György és Péntek Bálint bizottsági tagok.  

Tárgy: Az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztása. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a titkos szavazást az 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság bonyolítja le. Péntek László polgármester 

Takácsné Illés Henriett képviselőt jelölte az alpolgármesteri tisztségre. 

A bizottság elnöke emlékezteti a képviselőket, hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthető 

megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő körben elhelyezett 

jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. Érvényesen szavazni 

a körben elhelyezett, két egymást metsző vonallal lehet. 

Az elnök kiosztja a szavazólapokat és a polgármester által elrendelt szünet ideje alatt a 

képviselők leadják szavazatukat, a szavazólapokat a lezárt urnába helyezik. 

A szavazatok leadását követően a bizottság elvégzi a szavazás eredményének megállapítását. 

Megállapítja, hogy Takácsné Illés Henriettre ____ igen szavazat, ____ nem szavazat és ____ 

tartózkodó szavazat érkezett. 

A bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. 

A titkos szavazást lebonyolító Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagjai a szavazásról 

készült jegyzőkönyvet aláírják. 

Kmf. 

 

 

        Talián Bálint Attila       Pékó Gábor           Gyöngyösi Norbert 

bizottság elnöke      bizottsági tag    bizottsági tag 

 

 

 

 

              Ignácz György          Péntek Bálint 

   bizottsági tag          bizottsági tag 

 

 

 



SZAVAZÓLAP  

AZ ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSÁHOZ 

 

 
Takácsné Illés Henriett alpolgármesterré választását támogatom. (Az SZMSZ 20. §-a szerint érvényesen 

szavazni a kérdés vagy a név alatti „igen”, „nem”, és „tartózkodom” szó mellett elhelyezett körben, golyóstollal 

írt, két egymást metsző vonallal lehet. Érvénytelen a szavazat, ha a képviselő a szavazólapon nem jelölte meg, 

hogy „igen”-nel, vagy „nem”-mel kíván-e szavazni, vagy esetleg attól tartózkodni kíván, továbbá, ha több 

választ jelölt be.) 

 

 

IGEN        NEM    TARTÓZKODOM 
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