
JEGYZOKONYV

K6sziilt: Lit6r Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel5-testiiletdnek 2022. jrinius 2l-6n 17fiD 6rai
kezdettel megtartott rendkiviili tildsdrcil.

Az iil6s helye: Kcizsdghdza tanicsterem

Jelen vannak: Varga Mihrily
Sz6nyegh Imre Gydrgy
Bogntlr Gy<ingyi
Dr Gyurika Istviin G6bor
Lukrits G6bor Akos

Bencze Eva
Kov6cs Zsuzsa

polgrirmester
alpolgrirmester
k6pviselo
k6pvise16
k6pvisel6

jegyzo
ig.f6ea.

Varga Mihiily polgiirmester
Tisztelettel kiiszdntdm a kdpviselii-testtilet tagjait, 6s a meghivottakat. Megdllapitom, hogy a
kdpvise16-testiilet hatiirozatk6pes, a megv6lasztott 7 kdpvisel6kb6l 5 fd megjelent.

Auerbach J6nos, valamint Kondics Istviin k6pviseki urak igazolt t6volmarad6st jelentettek be.

A jegyz<ikcinyv vezet6sdre Koviics Zsuzsa kdztisztvisel<it, a jegyzokdnyv hitelesitdsdre
Sz6nyegh Imre Gycirgy alpolg6rmester urat ds Bogn6r Gytingyi kdpvise16 asszonyt kdrem fel.
Megk6rdezem a k6pvisekS-testiiletet, hogy a napirendi ponttokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzdsz6lilsa 6szrevdtele, javaslata? Amennyiben nincs, kdrem a k6pvisel6{esttletet
kdzfeltart6ssal, szayazzot, aki a napirendi pontokkal egyet6rt.
A kdpvisel6-testtilet 5 igen szavazaltal egtetdrt.

NAPIRENDIJAVASLAT

f.) A helyi id6kiizi tinkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgirmester vilasztdssal kapcsolatos
iigyek
Eldadd: Bencze Eva iegtz6

1.) A helyi id6kiizi iinkorminyzafi k6pvisel6k 6s polgfrmester v{laszt{ssal kapcsolatos
iigyek
El6ad6: Bencze Eva jegtz6

Varea Mih6lv Dolq6rmester
Atadom a sz6t Bencze Eva jegyzo asszonynak, ismertesse az el6terjesztdst.
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Napirendt6rgyal{sa



Bencze Eva iegyzri
Mint tudjuk, Lit6r teleptildsen 2022. jfnius 26-6n helyi id6kiizi dnkormrinyzati k6pviselS,
valamint polgarmester vAlasa6sra kertil sor. A SzavazatszdmLil6 Bizottsrig tagjai kriztl ketten
dsszefdrhetetlensdget jeleztek, ez6rt sziiksdges a tagok kieg6szitdse. hogy a t6rv6nyi
felt6teleknek megfeleljiink 6s a bizottsrigok hatiirozatkdpesek legyenek.
Javaslom a Szavazalszitml6l6 bizotts6g tagokra Horvdthnd Szdnt6 Hajnalk6t, valamint dr
Kov6cs Barbariit.

Varea Mih6lv pols6rmester
Van-e k6rd6s, hozzitszfl|s az el6terjesztdssel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, k6rem k6zfeltaniissal szayazzon, aki a hatirozati javaslattal egyetdrt

A kdpviselS+estiilet 5 igen szavazattal eg)etdrl.

Lit6r Kiizs69 Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
10012022. (VI.2l.) LKt. hatirozata

Litdr Kdzs6g Onkormiinyzatiinak K6pvisel6 - testiilete vdlemdnyezte, 6s az aliibbiak
szerint j6vrihagyj a a Szavazatsz6mLil6 Bizottstigi tagok kiegdszitdsdt az aLibbi
szemdlyekkel:

A K6pviseki-testtilet megbizza a jegyzot a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldvel

Felel6s: Bencze Eva jegyz6
Hatririd6: folyamatos

A k6pvisel6+estiilet tdbb napirendi pontot nem tiirgyalt, a polgiirmester az iil6st 17.05 6rakor
lezirla.
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Horvithn6 Szint6 Hajnalka
dr. Kov6cs Barbara


