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Választottunk
KÜLÖNSZÁM

Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke 1998. október 18-

ára tűzte ki a helyhatósági választásokat és annak
törvényesen előírt rendje szerint Önök megválasztot-
ták a következő négy évre a helyi polgármestert és az
új képviselőket.

Zagyvaszántó Község Önkormányzata 1998.
október 29-én megtartotta az újonnan megválasztott
képviselő-testület alakuló ülését, melyről tájékoztat-
ni szeretném a Tisztelt Választópolgárokat.

A testületi ülést Tiszóczi István képviselő korel-
nök vezette le, melyen jelen volt a polgármester és a
megválasztott kilenc képviselő, valamint Bukta
Jánosné jegyző, Csordás Gáborné a választási bizott-
ság elnöke és a választási iroda részéről Tari Tamásné,
Misinszki Ferencné, Zohó Istvánné, Szabó Józsefné.

AZ I. NAPIRENDI PONT: a választási bizott-
ság beszámolója volt, melyet teljes terjedelmével Önök
elé tárok.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásáról szóló módosított 1990. évi LXIV.
tv. 13. § (1) bekezdés kimondja, hogy a választási
szervek a választópolgárok független, kizárólag tör-
vénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges
feladata a választások tisztaságának, törvényességé-
nek biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szük-
ség esetén a választás törvényes rendjének helyreállí-
tása.

A képviselő-testület 1998. augusztus 27-ei ülé-
sén megválasztotta a helyi választási bizottságot öt
fővel. A bizottság tagjai a választásokat követően a
község polgármestere előtt letették a törvényben elő-
írt esküt, majd ezt követően a bizottság megkezdte
tevékenységét.

Feladatunk a jelöltajánlásokkal egyidejűleg in-
dult, szoros együttműködésben a helyi választási iro-
da dolgozóival.

A jelöltajánlás idején szeptember 25-éig tartó
időszakban a választási bizottság egy polgármester
jelölést és 22 képviselő jelölt ajánlását vizsgálta felül,

ellenőrizte az ajánló szelvényeket és fogadta el a je-
löltek bejelentését. Két szervezet (MSZP, FKgP) hat
képviselő jelöltre tett ajánlást, tizenhat személy füg-
getlen jelöltként szerezte meg a választópolgárok jog-
szabályban előírt ajánlási számát.

Az ajánló szelvényeket az ajánló személyazonos-
ságát manuálisan és számítógépen is ellenőrizte a vá-
lasztási bizottság tagja és a munkacsoport egy tagja.
Valamennyi jelöltet nyilvántartásba vett a választási
bizottság.

A választási bizottság döntése után a jelöltek fel-
kerültek a szavazólapra, ABC-sorrendben. A válasz-
tási bizottság az elkészült ,,MINTA” szavazólapokat
megvizsgálta és engedélyezte a szavazólapok nyom-
tatását.

Október 17-én a választási munkacsoport a vá-
lasztási bizottság két tagjával együtt a szavazatszám-
láló bizottság titkárai, illetve elnökei részére átadta a
választás lebonyolításához szükséges nyomtatványo-
kat.

Október 18-án 6 órakor jogszabály szerint tör-
vényes időben a szavazás rendben megindult.

A választási napi események probléma nélkül
zajlottak le. 19 órakor a szavazó helyiségeket bezár-
ták és megkezdődött a szavazatok összeszámlálása.

Először a polgármesteri szavazólapok számlálá-
sa, majd a megyei közgyűlés tagjainak megválasztá-
sához szükséges szavazólapok számlálása történt, s
végül de nem utolsósorban a helyi képviselők szava-
zatainak összeszámlálására került sor.

A jogszabályban előírt jelentési kötelezettségé-
nek a munkacsoport eleget tett, probléma nem volt,
minden rendben zajlott le.

A szavazóköri eredmények alapján a választási
bizottság elkészítette a települési összesítő jegyző-
könyvet. Ennek eredménye a következő:

A választók nyilvántartásában 1706 választópol-
gár került felvételre.

A szavazás befejezésekor szavazóként megjelen-
tek száma: 834 fő

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Urnában lévő szavazólapok száma:
830 db

Hiányzott az urnából:
    4 db

Érvénytelen szavazatok:
 47 db

A község polgármesterének a lakosság megvá-
lasztotta Oldal Alfrédot 783 érvényes szavazattal.

A polgármester megválasztása törvényes volt.

A települési összesítő jegyzőkönyv alapján a 22
jelöltből 9 fő jutott mandátumhoz:

Urnában lévő szavazólapok száma:
832 db

Hiányzott az urnából:
    2 db

Érvénytelen szavazatok:
  28 db

Érvényes szavazólapok száma:
804 db

Érvényes szavazatok száma
          5279

Rabecz János 459 szavazattal
Kiss László 411 szavazattal
Tiszóczi István 405 szavazattal
Bakos Tiborné 387 szavazattal
Jakab Józsefné 380 szavazattal
Jáger József 369 szavazattal
Kompolti Béláné 357 szavazattal
Csorba Béla 333 szavazattal
Fekete Lászlóné 269 szavazattal

A képviselők a mandátumhoz törvényesen ju-
tottak.

A mandátumhoz nem jutott képviselő-jelöltek
szavazatai a következők:
 Oldal Andrea 236 szavazattal
Forrai Ivánné 229 szavazattal
Fazekas Ferenc 219 szavazattal
Rabecz József 192 szavazattal
Borsos István 165 szavazattal
Fekete Mária 152 szavazattal
Bányai Istvánné 132 szavazattal

Gercsák Imréné 115 szavazattal
Tajti Ferencné 114 szavazattal
Jambrik Zsuzsanna 109 szavazattal
Horváth Sándor   83 szavazattal
Tóth Jánosné   83 szavazattal
Kiss Zoltán Csaba   80 szavazattal

Községünkben a választópolgárok 48,9%-a já-
rult az urnákhoz. 1,1 %-kal több mint 1994. évben.

A megyei közgyűlési tagok választásáról készült
három példányú jegyzőkönyvet mindkét szavazókör-
ből felterjesztettük a területi választási irodához Eger-
be.

Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselő tes-
tületet a választásokról.

A megválasztott polgármesternek és képviselők-
nek a bizottság nevében gratulálok, munkájukhoz sok
sikert, erőt, egészséget kívánok.

Mivel Zagyvaszántó szülötte vagyok, különösen
szívügyemnek tekintettem a választások tisztaságá-
nak megőrzését. A választási bizottság tagjai nevé-
ben köszönöm a lakosság fegyelmezett közreműkö-
dését.

Zagyvaszántó Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Csordás Gáborné választási bizottság
elnökének tájékoztatóját a választási bizottság mun-
kájáról és a választás eredményéről tudomásul vette.

A II. NAPIRENDI PONT.
A választási bizottság elnöke átadta a ,,megbí-

zólevelek”-et. Először Oldal Alfréd polgármesternek,
majd a 9 képviselőnek külön-külön. Ezek után kö-
vetkezett az ünnepélyes eskütétel.

A helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 19. § (1) bekezdése alapján a tele-
pülési képviselőnek az alakuló ülésen, illetve megvá-
lasztását követő első ülésen a 32. § szerint esküt kell
tennie.

E jogszabályi előírásoknak megfelelően a man-
dátumhoz jutott képviselők ünnepélyesen letették az
esküt.

Ezt követően a polgármester úr a képviselők tes-
tülete előtt tette le esküjét.

Az eskütétel után Csordás Gáborné a választó-
polgárok nevében a polgármesternek és az újonnan
megválasztott képviselőknek azt kívánta, hogy válasz-
tóiknak mutassanak példát magatartásukkal, életvite-
lükkel. Döntsenek életünkről felelősséggel, megfon-

(Folytatás az 1. oldalról.)
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toltan, igazságosan, indulatoktól mentesen és soha-
sem öncélúan. Az évezreden vezessék át kis falunkat
eredményesen és problémamentesen a lehetőségek-
hez mérten. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget
kíván.

A III. NAPIREND TÁRGYALÁSA: a polgár-
mester programjának ismertetése volt.

Oldal Alfréd polgármester köszöntötte a meg-
választott képviselőket. Elmondta, hogy a község ja-
vát fogja szolgálni. Azon fog munkálkodni, hogy a
község fejlődése töretlen legyen, különös tekintettel
az 1999-ben esedékes 700 éves évfordulóra, illetve a
ciklus alatti ezredfordulóra, majd ismertette program-
ját.

Az 1998-2002-ig tartó ciklus legfontosabb fel-
adatait próbáltam programomban összefoglalni, mely
biztosítja községünk fejlődésének töretlenségét.
Felelősségteljes politizálás a községért.
A testület működési hatékonyságának javítása.
Személyeskedő pozícióharcok és túlpolitizált ál-

viták helyett konszenzus keresés, probléma érzé-
kenység és döntésképesség.

Az önkormányzat és intézményeinek zavartalan
üzemeltetése.

A község parkjainak, közterületeinek fokozott
rendben tartása (kegyeleti park is).

 1999-ben esedékes 700 éves évforduló méltó meg-
ünneplésének előkészítése, pénzügyi fedezet biz-
tosítása: kulturális műsorok, sportműsor, emlék-
műállítás és -avatás.

A község szennyvíz-elvezetésének és -tisztításá-
nak megszervezése társulásos alapon Apc és Lő-
rinci önkormányzatával, vagy önállóan.

 Ipari park, illetve terület létesítése zöldmezős be-
ruházáshoz, új munkahelyek létesítése.

Közvilágítás korszerűsítésének befejezése a meg-
lévő tervek alapján.

Utak, járdák állagának folyamatos felülvizsgálata,
illetve javítása.

Egyház (római katolikus), a civil szervezetek és
az önkormányzat között fennálló kapcsolatok to-
vábbi erősítése.

Egészségügyi szolgáltatás bővítése, felszereltségé-
nek folyamatos javítása.

Első lakáshoz jutó zagyvaszántói fiatalok és a szo-
ciálisan rászorulók támogatása, segítése.

Az ifjúság kulturális és sportolási igényeinek ki-
elégítéséhez, anyagi támogatás biztosítása.

A község vagyonával úgy gazdálkodni (a képvise-
lő-testület egyetértésével), hogy annak infrastuktú-
rája, közszolgáltatása elérje a környező települé-
sek szintjét.

A lakosság hatékonyabb támogatása.
A döntés-előkészítés szélesebb megalapozása és a

lakossági visszajelzések figyelemmel kísérése a vég-
rehajtás során

Zagyvaszántó Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Oldal Alfréd polgármester program-
ját megtárgyalta és elfogadta.

IV. NAPIREND TÁRGYALÁSA: bizottságok
megválasztása.

Oldal Alfréd polgármester javaslatot tett a bizott-
ságok elnökeire és tagjaira az alábbiak szerint.

Pénzügyi bizottság: Elnöke: Tiszóczi István
Tagjai: Csorba Béla, Jakab Józsefné, Rabecz

József.
Ügyrendi bizottság: Elnöke: Jáger József.
Tagjai: Bakos Tiborné, Kiss László.
Népjóléti bizottság: Elnöke: Jakab Józsefné
Tagjai: Kompolti Béláné, Fekete Lászlóné, Dr.

Kovács Erika.
A hozzászólások elhangzása után a képviselő-

testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Ezek után Tiszóczi István képviselő úr korelnö-

ki feladatát teljesítette és átadta az ülés további veze-
tését Oldal Alfréd polgármester úrnak.

Oldal Alfréd polgármester megköszöni a bizal-
mat és ígéri, hogy továbbra is a község érdekében
fogja végezni munkáját. Javaslatot tesz az alpolgár-
mester személyére. Két ciklusban Rabecz János volt
és személyéhez továbbra is ragaszkodik.

A képviselők a javaslattal egyhangúan egyetér-
tettek. Titkos szavazással a község önkormányzatá-
nak képviselő-testülete Rabecz János képviselőt al-
polgármesterré megválasztotta 1998. október 29. nap-
jával.

Rabecz János alpolgármester megköszöni a bi-
zalmat és ígéri, hogy az elkövetkezendő négy évben
jó munkát fog végezni a falu érdekében. Ezek után ő
is letette az esküt, mint alpolgármester.

Ennyiben kívántam tájékoztatni a tisztelt válasz-
tópolgárokat a választásokról és a következő négy év
startjáról.

Csordás Gáborné
a választási bizottság elnöke
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Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Oldal Alfréd polgármester
Szerkesztõ: Bakos Tiborné, Kiss J. Szabolcs

Engedélyszám: B/PHF/1386/HE/1994.
Megjelenik: 800 példányban

Nyomdai munkák: Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

Kedves régi hagyományt felelevenítve színját-
szó kört alapítunk. Ehhez várjuk minden olyan fiatal
jelentkezését, aki kedvet érez a színpadi szereplés-
hez.

Bővebb információ: Kiss J. Szabolcsnál a könyv-
tárban (tel.: 386-497) vagy Rémán Jenőnél (tel.: 386-
275).

Szeretettel várunk és kérünk, hogy szólj a bará-
taidnak is!

a szervezők

SzínjátSzókör

ZSE eredmények a VIII.
fordulótól a XVII. fordulóig

ZAGYVASZÁNTÓ-RÓZSASZENTMÁRTON 4:0
Góllövő: Csorba G., Baranyi T., Vasas T., Fekete L.
HORT- ZAGYVASZÁNTÓ 2:0
Góllövő: Fekete
ZAGYVASZÁNTÓ-ABASÁR 2:2
Góllövő: Báthy, Oldal O.
BOLDOG- ZAGYVASZÁNTÓ 0:0
VISZNEK- ZAGYVASZÁNTÓ 1:5
Góllövő: Vasas T., Fekete 3, Baranyi T.
ZAGYVASZÁNTÓ-KARÁCSOND 5:1
Góllövő: Csorba, Fekete 2, Baranyi, Oldal O.
KÖMLŐ- ZAGYVASZÁNTÓ 0:2
Góllövő: Baranyi T. 2
ZAGYVASZÁNTÓ-MARKAZ 0:0
DETK- ZAGYVASZÁNTÓ 0:1
Góllövő: Fekete
ZAGYVASZÁNTÓ-FELDEBRŐ 9:0
Góllövő: Oldal O., Csorba, Baranyi T. 2, Vasas T. 2,
Szakolcai 2

FELHÍVÁS
A LAKOSSÁGHOZ
Önkormányzatunk az utak, járdák, árkok felújí-

tására 1998. évben csaknem 17 millió forintot köl-
tött.

Elkészült az Ady Endre, a Damjanich és a Dózsa
György út aszfaltozása és a Fő utcai járda kapott asz-
faltborítást.

Kérjük a lakosságot, hogy telkük előtt az utat,
járdát és az árkot folyamatosan tartsák rendben.

Kérjük továbbá valamennyi Zagyvaszántói la-
kost, hogy 1999. évben kiemelten foglalkozzon a sa-
ját lakókörnyezetével. Az árkok és a járda rendszeres
tisztítása mellett tegye tavasszal virágossá a járda és
az árkok közötti területet, hogy méltóképpen ünne-
pelhessük községünk alapításának 700. évfordulóját.



Befejeződött a Fő utcai
árok kiépítése

Régi vágya volt a Fő utcaiaknak, hogy az artézi
kút vizét kibélelt árokkal vezessük el a Szuha melletti
tározóba, megszüntetve ezzel a Fő utca jobb oldalán
tapasztalható magas talajvízszintet és az árkok pangó
vizét.

A közel egymillió forintos beruházás 1998. ok-
tóber 18-ára elkészült.



Iskolafelújítás
Az általános iskola épületének felújítása az ősszel

kezdődött meg. Azóta elkészült az intézmény ,,A”
épületének külső tatarozása. A tetőcsere munkálatai
folyamatban vannak.

A ,,C” épület tetőterének beépítése a téli hóna-
pokban történik. Ahol irodák, a könyvtár és a gyer-
mekjóléti szolgálat irodája kerül elhelyezésre.

A 7,460 millió forintos költségből 4 millió 460
ezer forintot az önkormányzat, 3 millió forintot a te-
rületfejlesztési tanács biztosít.


