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VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy köszönthetem a helyi önkormányzat alakuló
ülésén résztvevőket.
Az önkormányzati választások lebonyolításában sokan tevékenykedtek. A Helyi
Választási Iroda, a szavazatszámláló bizottságok, a mellettük dolgozó
jegyzőkönyvvezetők, a Helyi Választási Bizottság és az ellátó csoport pontos,
fegyelmezett, összehangolt munkájának köszönhető, hogy a választás zavartalanul,
jó hangulatban, törvényesen zajlott le. Kifogást 1 fő nyújtott be.
Fegyvernek Város Önkormányzata részére a választás lebonyolítására a központi
költségvetésből 1.196.034,- Ft-ot biztosítottak, ebből nemzetiségi választásra
182.140,- Ft-ot, az önkormányzati kiegészítés 1.018.196,- Ft volt, melyet
felhasználtunk.
A Helyi Választási Bizottság a jelöltállítás időszakában 5 alkalommal ült össze. 3
polgármester jelöltet, 35 képviselőjelöltet és 11 nemzetiségi jelöltet vett
nyilvántartásba.
A képviselőjelöltek közül:
- 31 fő független jelöltként
- 1 fő FIDESZ-KDNP jelöltként
- 3 fő JOBBIK jelöltként
került fel a szavazólapra.
A polgármester jelöltek közül mind a 3 fő független jelöltként szerepelt.
A névjegyzékbe felvett szavazópolgárok száma 5440, ebből 2485 fő élt szavazati
jogával, ez 45,68 %, az elmúlt választásokhoz viszonyítva 1,6 %-kal kevesebb
választópolgár szavazott.
A polgármester jelöltekre 2485 leadott szavazat közül érvényes: 2466,
érvénytelen 19. A szavazatok összesítése után Fegyvernek Város
polgármestere Tatár László úr.
Újonnan megválasztott polgármesterünknek sok erőt, egészséget, kitartást kívánok
munkájához, kívánom, hogy azok a tervek, amelyeket maga elé tűzött
maradéktalanul megvalósuljanak. Szép győzelmet aratott.
A képviselőjelöltekre leadott szavazólapok közül 2421 érvényes és 64
érvénytelen volt.
Fegyvernek képviselőtestületének tagjai:
AMBRUS DÉNES
Dr. BOGNÁR ZOLTÁN
BURJÁN ATTILA JÁNOS
HERMAN JÓZSEF
MOLNÁR BARNA
PAPP RÓBERT TAMÁS
SZATLÓCZKI EDIT
DR. TATÁR GÁBOR

A most megválasztott testület 9 fővel fog tevékenykedni, a megválasztott testületben
vannak olyan tagok, akik az előző testületben is dolgoztak és vannak olyanok, akik
most kezdik képviselői munkájukat. Az a fajta népszerűség, amit ez a megbízatás
ruház Önökre, törékeny. A négy év utáni ismételt megmérettetés tudatában
végezzék feladatukat. Egy percig se feledjék, hogy Önök mindannyian azért vannak
itt, mert a város lakossága valami miatt szívesen látja Önöket a település vezetői
között.
A településen harmadik esetben került sor nemzetiségi választásra. A roma
nemzetiség kezdeményezett választást. 3 főt a Lungo Drom, 4 főt az ÉKE és 4 fő a
Láso Drom jelölt. A választás eredményeként megalakult a 3 fős Fegyverneki
Nemzetiségi Önkormányzat.
A Roma nemzetiségi névjegyzékben 373 fő szavazásra jogosult választópolgár
szerepelt.
Roma nemzetiségi önkormányzat képviselőjelöltjeire leadott szavazat összesen: 740,
15 szavazólap érvénytelen volt. A Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:
BURAI PÁL
MÁGA CSABA
PÁVA BERTALAN
Jellemző volt a 2014. évi választásra, hogy a fegyverneki lakosság többsége párt
semleges, független önkormányzatot kíván a város élére.
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Hölgy és Urak!
Újabb 5 esztendő áll Önök előtt. Az előző éveknél nehezebb, emberpróbáló élet. A
választóik bizalmát könnyű elnyerni, de elveszíteni is. A munkájuk szolgálat, melyet a
választók iránti alázattal, emberséggel, segíteni akarással kell átitatni.
Az Önök tevékenysége küldetés Fegyvernekért, a fegyverneki emberekért. Igazán jól
akkor végezhetik munkájukat, ha töretlenül hisznek annak sikerében, Fegyvernek
Város jövőjében.
Kívánom, hogy a sok-sok terv, ígéret maradéktalanul megvalósulhasson a következő
4 évben, gazdagítva ezzel lakóhelyüket, növelve népességmegtartó erejét, javítva az
emberek megélhetési lehetőségeit, jó közérzetét, hogy mindenki megtalálhassa a
maga helyét településünkön.
Ehhez kívánok sok kitartást, türelmet, jó egészséget. Megválasztásuk alkalmából
valamennyiüknek gratulálok.

Fegyvernek, 2014. október 15.
Választási Bizottság

