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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    

Ügyiratszám: 1/38-9/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 7-
én (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről. 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly  képviselők 

Igazoltan maradt távol:
Bognár Ferenc
Horváthné Szalay Gyöngyi
Vajda Attila   képviselők 

Tanácskozási joggal meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Hársfalvi József 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, Bakos Gáborné 
Városüzemeltetési Csoportvezető, Farkas Hajnalka önkormányzati 
ügyintéző, Tóth János informatikus, Horváth Szilvia 
jegyzőkönyvvezető 

dr. Baráth Marianna, dr. Kajtár György János, Bajner Imre Tamás, Dr.
Flórián Csaba László, Rédli Károly, Szíjártó János, a Városi Televízió
munkatársai

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, az ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. Javasolja, hogy a mai rendkívüli ülésen a meghívóban szereplő napirendi 
pontot tárgyalja a képviselő-testület, majd javaslatát szavazásra teszi fel.  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

9/2014. (II.7.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
mai rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban
szereplő napirendi pontot tárgyalja: 

N A PI RE N D

1) Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző, OEVI vezetője 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző, OEVI vezetője 

Császár László polgármester: Átadja a szót Ughy Jenőné jegyzőnek, az előterjesztés 
készítőjének. 

Ughy Jenőné jegyző: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, meghívott 
vendégeket, munkatársait és a Tapolcai Városi Televízió nézőit. Magyarország 
köztársasági elnöke, Dr. Áder János az országgyűlési képviselők 2014. évi választását 
2014. április 6-ra tűzte ki. A választási eljárás szabályainak meghatározására a 2013. 
évi XXXVI. törvényben került sor. A törvényben foglalt előírások betartását, a 
választás törvényes lefolytatását több törvény és rendeletek sora segíti. Az
országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény szerint 
Veszprém megyében a 3-as számú országgyűlési egyéni választókerület 
székhelytelepülése, tehát Tapolca illetékességi területébe 60 település tartozik két
nagyobb várossal, mint Ajka, valamint Sümeg és a térsége is. Minden országgyűlési 
egyéni választókerület székhelyén Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Iroda működik. A választási iroda vezetője a jegyző a törvény rendelkezései alapján. 
Tisztelettel tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Veszprém megye jegyzője előtt a 
választási esküt letette. A választási feladatok ellátásához kialakította a választási
irodát, az iroda tagjai 2014. február 4-én esküt tettek. A választási iroda egy része már
folyamatosan a választáshoz kapcsolódó munkát végez pl. a névjegyzékek kezelése.
Hamarosan megkezdődik az ajánlások gyűjtése és ennek céljából az ajánlóívek 
kiadása, a rendkívüli testületi ülést ez indokolja. Elképzelhető, hogy lesz olyan 
helyzet, amelyben a választási bizottságnak döntenie kell. A növekvő feladatokban 
döntésekre van tehát szükség, amely döntések egy részét a választási bizottságnak
kell meghoznia. A jogszabályi rendelkezés szerint, mint ahogy azt az előterjesztésben 
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is leírta, 2014. február 23-ig kell a székhely szerinti település Képviselő-testületének 
megválasztania a választási bizottság 3 tagját és két póttagját. A választási bizottság
tagjainak személyére a választási iroda vezetője tesz indítványt, választásukról pedig 
a Képviselő-testület egy szavazással dönt. A választási bizottság tagjainak 
megválasztásuk után 5 napon belül a polgármester előtt az egyes közjogi 
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy 
fogadalmat kell tenniük. Jogaikat csak ezután gyakorolhatják. A Képviselő-testületi 
ülés után a választási bizottság alakuló ülést tart, amelyen megválasztják a bizottság
elnökét, elnökhelyettesét a tagjaik közül. A Veszprém megyei 3-as számú
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztására az alábbi személyekre tesz indítványt. Tagokra dr. Baráth Marianna,
dr. Kajtár György János és Bajner Imre Tamás tapolcai lakosok. Póttagokra dr.
Flórián Csaba László ajkai lakos és Rédli Károly tapolcai lakos. A javasolt személyek
nyilatkoztak arról, hogy a tisztséget vállalják, választójoguk van, a
választókerületben lakóhellyel rendelkeznek, összeférhetetlenség a megbízásukkal
kapcsolatban nem áll fenn. Kéri a tisztelt polgármester urat, hogy az előterjesztésben 
foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére szavazás céljából felolvasni 
és megszavaztatni szíveskedjék.

Császár László polgármester: Felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

10/2014. (II.7.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság

tagjainak
dr. Baráth Marianna 8300 Tapolca, Halápi u. 4.
dr. Kajtár György János 8297 Tapolca-Diszel, Rózsadomb u. 1.
Bajner Imre Tamás 8300 Tapolca, Szabó Magda u. 24.

póttagjainak
dr. Flórián Csaba László 8400 Ajka, József A. u. 27.
Rédli Károly 8300 Tapolca, Csokonai u. 11.
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szám alatti lakosokat megválasztja.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a bizottság tagjainak
és póttagjainak eskütételéről a megválasztásukat követő 5 napon 
belül intézkedjen.

Ughy Jenőné jegyző: Ahogy az előterjesztésben is írta, 5 napon belül esküt kell 
tennie a választási bizottságnak a polgármester előtt és utána az esküokmányt és az 
ehhez kapcsolódó dokumentumokat alá kell írnia. Kéri, hogy az eskütételhez
valamennyien álljanak fel.

Az ülésen jelenlévők felállnak. 

Császár László polgármester: Az esküokmányt előolvassa és arra kér mindenkit, 
hogy az én után a saját nevét legyen szíves mondani. ,,Én, (az eskütevő neve) fogadom, 
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom. Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsági 
tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” Köszöni
szépen.

Az ülésen jelenlévők helyet foglalnak. 

Császár László polgármester: Gratulálnak az újonnan megválasztott bizottságnak.

Az esküokmányok átadása és aláírása.

Császár László polgármester: Szeretné megköszönni Csák Zoltán és Lázár János
uraknak az elmúlt választási időszakban végzett munkájukat és természetesen jó 
munkát kíván az új választási bizottság tagjainak, póttagjainak. Jelen alkalomból
szeretne átadni egy eskütételi okmányt.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a rendkívüli nyilvános ülést 08.12 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző


