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1. Farmos Község

1. Önkormányzat

 

2. J e g y z ő k ö n y v

 

 

2.  Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. március 21-én 15.00.  

                órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Bátor Józsefné, Illing Szabolcs, Kézér Imre, 

Kaszás Zoltánné, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, Tarkó Gábor, Vincze 

Tamás képviselők.

 

Igazoltan távol: Árva Zsolt alpolgármester, Dr. Ács Attila képviselő

 

Tanácskozási joggal: Pál Sándorné jegyző, Matula Pálné HVB elnöke

 

Boros Zoltán polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent hölgyeket és urakat, 

leendő képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 

jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Varga Adriennt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarjáni Zsolt 

képviselőt. 

 

Napirend: 

 

1./ Képviselők mandátumvizsgálata és eskütétele  

     Előadó: Matula Pálné HVB elnöke

 

Boros Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a napirendekre, a jegyzőkönyvvezetőre és 

hitelesítőre tett javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1./ Képviselők mandátumvizsgálata és eskütétele  

     Előadó: Matula Pálné HVB elnöke

 

Boros Zoltán polgármester: Átadom a szót Matula Pálnénak a Helyi Választási Bizottság 

elnökének. 

 

Matula Pálné HVB elnöke: Tisztelettel köszöntöm én is a képviselő hölgyeket, urakat, 

leendő képviselőket. Szeretném elmondani, hogy a Helyi Választási Bizottság összeült a 

hivatalban és megvizsgáltuk, hogy a lemondott képviselők helyére a 11 helyen szereplő 

megválasztott képviselőket követően milyen sorrend alakulhat ki, kik azok a képviselők, 

akik majd beléphetnek és betölthetik ezt a posztot. A bizottság megállapította, hogy a 12. 

helyen Illing Szabolcs 457 érvényes szavazatot szerzett, 13. helyen Sági Oszkár 456 érvényes 

szavazattal, 14. helyen Tarkó Gábor 452 érvényes igen szavazatot kapott. Illing Szabolcs és 

Tarkó Gábor él a képviselői mandátummal, Sági Oszkár viszont azt nyilatkozta, hogy külföldi 

tartózkodása miatt nem kívánja elfoglalni a képviselői helyet, így a 15. helyen azonos 449 



2

 

érvényes igen szavazattal két képviselő szerepelt, az egyik Bertalan Ignác, a másik Kézér 

Imre, az ő sorsukról sorsolással döntöttünk és a sorsolást követően megállapítást nyert, hogy 

Kézér Imre töltheti be a képviselői helyet. 

Most szeretném felkérni a leendő képviselőket, hogy tegyék le az esküt, mindenkit arra kérek, 

hogy az eskü alatt legyenek szívesek felállni, és utánam mondani az eskü szövegét. 

 

„Én …….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, 

az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 

megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 

tudásom szerint minden igyekezetemmel Farmos javát szolgálom.” 

 

Matula Pálné HVB elnök: Kérem a képviselőket egyenként, először Illing Szabolcsot 

szólítom, hogy jöjjön ki és írja alá az eskü okmányt, majd Kézér Imrét és Tarkó Gábort. 

 

Aláírás.

 

Matula Pálné HVB elnök: Köszönöm szépen és a jelen lévő képviselőknek, a leendőknek 

nagyon nagyon jó munkát kívánok, kívánom, hogy eredményesen munkálkodjanak, jól tudják 

ellátni a feladatunkat, tájékozódjanak az idősebbektől, hogy megfelelő tudással felvértezve 

tudják Farmos javát szolgálni. 

 

Boros Zoltán polgármester: Szeretnék gratulálni a most már képviselő uraknak, és remélem, 

hogy az elkövetkezendő időkben tudunk itt Farmosért tenni ebben a két és fél évben, ami még 

hátra van ebből a ciklusból, meg az elkövetkezendő 30-40 évben még. 

Végezetül hallgassuk meg a Himnuszt. 

 

Himnusz

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárom.

 

kmf.

 

Boros Zoltán Pál Sándorné

polgármester jegyző

 

Tarjáni Zsolt

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv

 

 

 

 


