Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/I/2010.
Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 3-án
/szerda/ 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Fogl András, Mózer Gyula, Lendér
Julianna Nagy Imréné, Nyerges Benjamin képviselők, Terbe Zoltán polgármester,
Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /10 fő – 55,56%/
Abonyi Henrik, Farkas Zoltán, Dr. Kiss Tibor, Kolompár Orbán, Oláh Péterné, Leiz
Sándor, Dr. Szabó Lajos, Szikora Lajosné képviselők jelezték távolmaradásukat,

Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Béres László bizottsági referens

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 10 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes és megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítnek Fogl András és Csóti Péter képviselőket javasolta és kérte, hogy aki
a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Terbe Zoltán polgármester
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérést javasolok, a Településfejlesztési
bizottsági ülésen elhangzottak alapján javasolom levenni a napirendről a Kiskunmajsai
Energetikai Programot.
Kérem a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett –
elfogadta a napirendi javaslatot.
Napirend
1./ Előterjesztés Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság
tagjainak, póttagjainak megválasztásáról /zárt ülés anyaga/
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
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Ezek után Polgármester zárt ülést rendel el.
Zárt ülés után.
Terbe Zoltán polgármester ismertette a képviselő-testület zárt ülésén hozott döntését.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2010. számú határozatában a
jegyző indítványára - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése és
a 115/D §-a alapján a szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak tagjai és póttagjai
megválasztásra kerültek.

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs Polgármester megköszönte a képviselők megjelenését
és a testületi ülést bezárta.
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