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JEGYZŐKÖNYV 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. február 11. (péntek) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Balázs Péter  képviselő  

Bálint Istvánné polgármester 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

Horváth János Koppány képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő Távol (igazoltan) 

Molnár Dániel képviselő Távol (igazoltan) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

 

 

Bálint Istvánné tisztelettel köszönt mindenkit a Képviselő-testület 2022. február 11. napi 

rendkívüli, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a képviselő-testület mai ülése szabályszerűen 

került összehívásra és 10 fővel határozatképes. Dr. Bourgla Ossamah és Molnár Dániel nincs 

jelen a testületi ülésen. Ossamah doktorúrtól kapott jelzést, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt 

nem fog tudni részt venni, tehát ő igazoltan van távol. Ezennel a képviselő-testület ülését 

megnyitja. Először a napirendi pontot teszi fel szavazásra. Egy napirendi pont van, kéri, aki 

azzal egyetért az most jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (II.11.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 11. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 11. napi rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: OEVI vezető 

 

 

Határidő: 2022. február 20. 

Felelős:     OEVI vezető 

 

 

 

Napirendi pont: A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság (OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

(21. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné mivel az előterjesztés elkészítője és az előterjesztésben szereplő feladatokért 

Jegyző Úr a felelős, ezért átadja neki a szót. Megkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző köszöni a szót. A képviselők előtt ismert, hogy a választópolgári akarat a 

demokrácia ünnepén 2022. április 3-án az országgyűlési választáson és országos népszavazáson 

fog testet ölteni a szavazólapon megjelenő két egymást metsző vonal formájában. A választást 

gyakorlatilag két féle szervtípus fogja lebonyolítani. A választási irodák, illetve a választási 

bizottságok. Az elmondottak miatt szükséges a képviselő-testületnek a választási bizottság 

tagjainak megválasztásáról gondoskodni. A legsürgősebb az OEVB tagok és póttagok 

megválasztása. Külön köszöni Polgármester asszonynak, hogy ilyen gyorsan összehívta a 

képviselő-testületet, illetve köszöni a képviselő-testületnek, hogy megjelenésükkel a 

határozatképességet biztosították. Az OEVB tagokra és póttagokra az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási iroda vezetője, tehát személye tesz javaslatot. Felhívja a figyelmet, 

hogy módosító javaslat benyújtása a törvény alapján kizárt, ezért kéri a testületet a javaslat 

elfogadására. 

A Fejér megyei OEVB tagjainak javasolja Horváthné Dr. Porvay Juditot, Tóth Balázs Károlyt, 

Hamar Zoltánt, póttagjainak pedig Dr. Konrád Viktóriát és Molnár Tamást szíveskedjenek 

megválasztani. Valamennyi személy írásban nyilatkozott, hogy vele szemben a választási 

eljárásról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, így 

megválasztásuknak semmilyen jogi akadálya nincs. Kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg 

döntését. 
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Bálint Istvánné köszöni Jegyző Úrnak a tájékoztatást, tulajdonképpen össze is foglalta, hogy 

mi a testület dolga ezzel a feladattal. Egy dolguk van tehát, hogy az általa tett javaslatot 

elfogadják és támogassák, vagy aki ezzel nem ért egyet az aszerint szavaz. Az előterjesztést 

nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett a vitát, ha valakinek van kérdése, nyugodtan 

mondja el. Nem lát kérdezőt, hozzászólót, úgyhogy kéri, aki a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (II.11.) HATÁROZATA 

 

A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

(OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva a Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

• Horváthné Dr. Porvay Judit (2462 Martonvásár, Ady E. u. 3.) 

• Tóth Balázs Károly (2462 Martonvásár, Tátra u. 11.) 

• Hamar Zoltán (2093 Budajenő, Dom utca 3.) 

 

2. A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1. 

számú póttagjának az alábbi személyt választja meg: 

 

• Dr. Konrád Viktória (2060 Bicske, Szent László utca 9.) 

 

3. A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2. 

számú póttagjának az alábbi személyt választja meg: 

 

• Molnár Tamás ( 2481 Velence, Jázmin utca 8.) 

 

 

Határidő: 2022. február 20. 

Felelős: OEVI vezető 
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Bálint Istvánné elmondja, hogy ezzel a mai testületi ülés végére értek és 8.10 perckor bezárja. 

Köszöni szépen mindenkinek a megjelenést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


