Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.
Jegyzőkönyv
Készült 2014. október 21-én 18 órától
megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről

Jelen van:
Grúber Zoltán
polgármester
Csapucha Tamás képviselő
Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő
Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos
képviselő
Wicha János
képviselő
Wittmann Csaba képviselő
Grúber Zoltán polgármester: köszönti az alakuló ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, az érdeklődő lakosságot, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, akit
egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma hét fő. A képviselő-testületi
ülés határozatképes.
Javaslatot tett a kiküldött meghívó alapján az alakuló
ülés napirendi
pontjainak és azok tárgyalási sorrendjének elfogadására.
Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hét fő
képviselő. Hét igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő döntést hozta.
171/2014. (X.21.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendi
pontokra, illetve azok tárgyalási sorrendjére tett javaslatot az alábbiak szerint:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2014. évi
önkormányzati választás eredményéről
2. Képviselők eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Megbízólevelek aláírása és átadása
5. Polgármesteri köszöntő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Grúber Zoltán polgármester
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1.napirend:

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a
2014. évi önkormányzati választás eredményéről

Felkérem
a
Helyi
Választási
Bizottság elnökét, tartsa meg a tájékoztatóját.
Legát Csaba HVB elnök: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Hölgyek és
Grúber Zoltán polgármester:

Urak!Tisztelt megjelentek!
Kecskéden 2014. október 12-én a névjegyzékben lévő választópolgárok száma
1664 fő volt.
Választójogával 701 fő élt, a választójogosultak 42 %-a
Ezen a napon polgármestert, helyi önkormányzati képviselőket, nemzetiségi
önkormányzati képviselőket és megyei önkormányzati képviselőket
választottunk.
Most a polgármester és képviselő választás eredményéről szeretném Önöket
tájékoztatni.
Polgármesternek független jelöltként 1 fő indult. Grúber Zoltán 650 érvényes
szavazatot kapott.
Független képviselőként 10 fő indult a választáson.
Eck Márton
Wittmann Csaba
Wicha János
Hartman József
Csapucha Tamás
Kaszányiné Ruppert Tímea
Schmidt Ákos
Tomayer Béla
Rák Tiborné
Kirschner Viola
szavazatot kapott

271
541
367
277
422
318
468
239
184
458

A megválasztható képviselők száma: 6 fő.
A 6 legtöbb szavazatot kapott képviselő:
Wittmann Csaba
Schmidt Ákos
Kirschner Viola
Csapucha Tamás
Wicha János
Kaszányiné Ruppert Tímea
A választás eredményes volt.
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Néhány adat a megyei közgyűlés választási eredményéről
A megyei közgyűlésre 5 párt állított listát.
Kecskéden az öt jelölő párt a következő szavazatot kapta:
FIDESZ-KDNP
357 szavazat
MSZP
124 szavazat
Jobbik
124 szavazat
DK
37 szavazat
Együtt
29 szavazat
A választás településünkön rendben lezajlott.

2.napirend:

Képviselők eskütétele

Grúber Zoltán polgármester: a megválasztott önkormányzati
képviselő az önkormányzati törvény 28.§.(2). bekezdése alapján esküt
tesz és erről okmányt ír alá.
Felkérem a HVB. elnökét, hogy mondja elő az eskü szövegét és utána
gondoskodjon az esküokmány aláíratásáról.
Legát Csaba HVB elnök:
Előmondta az alábbi eskü szöveget?
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kecskéd község fejlődésének
előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A képviselők az esküt letették és aláírták az eskü okmányt.

3.napirend:

Polgármester eskütétele

Grúber Zoltán polgármester: a következő napirend a Polgármester eskütétele.
A polgármester a képviselő-testület előtt tesz esküt és erről okmányt ír alá.

Felkérem a HVB. elnökét az eskü szöveg előmondására.
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Legát Csaba HVB. elnök:
előmondja az eskü szövegét és az
okmányt aláíratja a polgármesterrel és átadja a megbízólevelet.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kecskéd község fejlődésének
előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

A polgármester letette az esküt és az eskü okmányt aláírta.
5.napirend: Polgármesteri köszöntő.
Grúber Zoltán polgármester: megköszönte a falu lakosságának a választáson
való aktív részvételt és a bizalmat amit az elkövetkezendő 5 évre kaptak .
Személy szerint a polgármester úr és az új képviselő-testület esküjükben
foglaltak szerint mindent megtesznek Kecskéd község fejlődésének
előmozdítása érdekében. Ehhez kéri a lakosság, civil szervezetek
együttműködését is.

A köszöntő után elhangzott a Szózat.
A Polgármester úr mindenkinek megköszönte a megjelenést és az ülés
19 órakor bezárta.
kmf.

Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Grúber Zoltán
polgármester
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