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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2008. február 14-én 18 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Dr. Folberth György alpolgármester 
 Besesek Béla 
 Csertı István 
 Mucsi László 

Nyerges Zoltán 
Rácz Izabella  
Varga Ferencné és 
Zaka László képviselık 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 9 fı jelen van, Tabajdi Gábor bejelentette távolmaradását az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Zaka László képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés Szavazatszámláló Bizottság kiegészítésérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné HVI vezetı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztéshez és a határozat-tervezethez kiegészítésem nincs, továbbra is fenntartom a 
javasolt személyeket. 
Besesek Béla képviselı 
Azt hittem, hogy ma azért jövünk össze, mert a jegyzı asszony valamilyen kompromisszumos 
megállapodásra törekszik, a területi választási iroda vezetıjének a véleménye alapján, akivel 
beszélt errıl a választásról. Vártam is, hogy kérje a javaslatot, ez nem történt meg. Azt 
gondoltam, hogy a mai napon itt fogunk lehetıséget kapni arra, hogy elmondjuk a 
javaslatainkat. Ha változatlan formában akarjuk ezt lebonyolítani, én megint csak azt 
mondom, hogy nem szavazzuk meg.  
Patkós Zsolt polgármester  
Hányan képviselı úr? 
Besesek Béla képviselı 
Öten, akik itt vagyunk. 
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Patkós Zsolt polgármester  
Tehát, csak mőködik a frakciófegyelem. 
Besesek Béla képviselı 
Igen, mőködik, jobb, hogyha polgármester úr tudomásul veszi egyszer és mindenkorra, 
mőködik. Nem csinálunk tilos dolgot, hogyha egyeztetünk ülések elıtt adott esetben. 
Patkós Zsolt polgármester  
Képviselı úr felhívta a területi választási iroda vezetıjét, és megkérdezte Ferenczi István urat, 
a megyei fıjegyzıt, hogyan és mint kell ebben a dologban egyeztetni, ill. az önök véleményét 
hogyan kellene a helyi választási iroda vezetıjének figyelembe venni. Nagyon jól tudja, hogy 
ön megkérte a területi választási iroda vezetıjét, hogy beszéljen a helyi választási iroda 
vezetıjével. 
Besesek Béla képviselı 
Nem kértem meg, önként ajánlotta fel, és utána visszahívott, és elmondta, hogy beszélt vele, 
és megkérte, hogy konszenzussal oldjuk meg a problémát.  
Patkós Zsolt polgármester  
A szavazatszámláló bizottságok a település életében olyan feddhetetlen, munkára kész, és 
képes embereket takarnak, akikkel a helyi választási iroda vezetıje együtt kíván dolgozni, 
ebben én teljes mértékben egyetértek a jegyzı asszonnyal, engem sem kérdezett meg a területi 
választási iroda vezetıjének telefonhívása után, hogy kit szeretnék. Én teljes mértékben 
megbízom a jegyzıi szándékban, akaratban, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt képviselı-
testületi ülésen senkit nem tudtunk megkérdıjelezni emberileg, hogy segítsük a jegyzı 
munkáját. Mivel úgy látom, hogy nincs több vélemény, akkor személyenként szavaztatom 
meg a határozatot. 
 
Szavazásra tette fel a 001. számú szavazókörbe Palotás Olga (tag) személyét. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem döntött Palotás Olga 
bizottsági tagságáról. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a 001. számú szavazókörbe Gundrum Tiborné (póttag) 
személyét. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem döntött Gundrum 
Tiborné bizottsági póttagságáról. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a 001. számú szavazókörbe Tarjányi Jenıné (póttag) 
személyét. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem döntött Tarjányi Jenıné 
bizottsági póttagságáról. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a 002. számú szavazókörbe Farkas Ferencné (tag) személyét. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem döntött Farkas Ferencné 
bizottsági tagságáról. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a 002. számú szavazókörbe Elek Tiborné (póttag) személyét. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem döntött Elek Tiborné 
bizottsági póttagságáról. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a 002. számú szavazókörbe Ökrös Rita (póttag) személyét. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem döntött Ökrös Rita 
bizottsági póttagságáról. 
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Polgármester szavazásra tette fel a 002. számú szavazókörbe Süli-Csontos Zoltánné (póttag) 
személyét. 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem döntött Süli-Csontos 
Zoltánné bizottsági póttagságáról. 
 
Képviselı-testület a szavazatszámláló bizottsági tagok kiegészítése tárgyában döntést 
nem hozott, mert sem az igen, sem a nem szavazat nem kapta meg minısített többséget.  
 
Patkós Zsolt polgármester  
Megállapítom, hogy a képviselı-testület többségi véleménye alapján a hét jelölt nem alkalmas 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak, a képviselı-testület többsége nem 
támogatta megválasztásukat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nekem a területi választási iroda vezetıje telefonba azt mondta, hogy a javasolt hét személy 
közül három személy az, akit nem javasol a képviselık többsége. Most ehhez képest a hétbıl 
egyetlen egy sem kapta meg a minısített többséget. Itt nem tudom, hogy mit lehet tenni, ha 
senki nem felel meg. Arról volt szó, hogy 2-3 személy nem felel meg, a többi igen. Azt 
vártam, hogy a személyenkénti szavazás során kiderül ki az a személy, aki helyett mást kell 
javasolnom. Most akkor kiderült, hogy mind a hét személy alkalmatlan erre a feladatra? Nem 
errıl volt szó. Nekem azt mondta a területi választási iroda vezetıje, hogy négy személy az, 
aki biztosan el lesz fogadva, három személy az, aki helyett majd mást kell javasolnom. Meg 
vagyok döbbenve. 
Besesek Béla képviselı 
Lehet döbbenni, de ha velünk így lehet bánni, akkor mi is tudunk törvényesen eljárni. Még a 
fıjegyzı szava sem jelent semmit. 
Zaka László képviselı 
Mit csinálhat ı? Járjon el jogszabály szerint. 
Besesek Béla képviselı 
Mi törvényellenesen jártunk el? Most sem jártunk el törvényellenesen. 
Vincze Jánosné jegyzı 
De, mert nem lettek megválasztva a szavazatszámláló bizottságok. 
Besesek Béla képviselı 
Egyébként meg arra is felhívnánk a jegyzı asszony figyelmét, hogy a törvényességet próbálja 
az üléseken betartani, és ne törvénytelenséget próbáljon nekünk bemagyarázni olyan helyen, 
ahol nincsen. Gondolok itt arra, hogy az hangzott el, késésben vagyunk, mert már meg kellett 
volna választani a bizottságokat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen. 
Besesek Béla képviselı 
Nem kellett volna megválasztani, a törvény szerint a szavazás elıtt 20 nappal kell 
megválasztani, az az utolsó határidı. A múltkor még különösen nem voltunk idızavarban, 
tehát nem kellett volna annyira sürgısséggel tárgyalni a dolgot, és ezt így kellene tudtunkra 
adni, ahogy tényleg van, nem pedig félrevezetni bennünket.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Itt van vastagon szedve, hogy február 7-én 12 óráig kellett az SZSZB tagok nevét lejelentem, 
itt van. (Bemutatta a kiskunhalasi jegyzı körlevelét.) 
A következı levélben a határidı a mai napra szólt. Engem az OEVK székhely település 
jegyzıje utasít, a szolgálati út betartásával nekik kell adatokat közölnöm, nem a területi 
választási irodának. 
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Zaka László képviselı 
Besesek képviselı úr átnyúl mindenki feje fölött, kavarja az egész ügyet, ezt csinálta annak 
idején is, most is. Ez a fölösleges munka. Itt van leírva. Erre a kavarásra ennek a településnek 
nincs szüksége. Nem lehet így dolgozni, hogy a választási iroda vezetıjét utasítja a felettese, 
képviselı úr pedig azt mondja, hogy nem úgy van, törvénytelen. Hát hogy mőködik ez?  
Hogy mőködjön egy testület, egy felelıs vezetı, hogyha mindig mást mondanak neki. Itt van 
leírva, egyszer és mindenkorra tudomásul kéne már venni. Neki van joga jelölni. Nem 
akartam szólni, de már mégiscsak kell. Gondoljon bele képviselı úr, ha megbeszéli, 
személyesen nyilatkoztatja az embereket, hogy elvállalják, aztán visszamegy, hogy ne 
haragudj, hogy fölkértelek. Amikor egyes szám elsı személyben felelıs, hogy megy ı vissza? 
İ mindent megtehet, ıt bele lehet verni a sárba, azért mert ti úgy gondoljátok? Nem. Neki is 
van lelkiismerete, meg neked is van. Te is azt hiszed, hogy a lelkiismeretedbıl beszélsz, meg 
ı is tudja, hogy a lelkiismerete mit mond, hát ı hogy menjen vissza oda azzal, ne haragudj, 
téged kompromittáltalak, mert azt mondták, hogy kompromittált vagy?! 
Vincze Jánosné jegyzı 
Én nem különböztethetem meg az embereket, nekem pártatlannak kell lennem, és én nem 
különböztethetem meg a szanki embereket. 
Zaka László képviselı 
Hogy gázolsz a becsületébe? Ki a kompromittált? Mond ki! Mi alapon gázolsz bele az 
emberek becsületébe? (Besesek képviselı úrhoz intézte szavait.) 
Mucsi László képviselı 
Polgármester úr utasítsa rendre képviselı-társamat! 
  
 
Polgármester az ülést 18 óra 30 perckor bezárta.  

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 Csertı István             Zaka László 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 
 
 
 


