
                  Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől 
���� 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 

���� 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek.hu 

 
 

349-6/2010. 
 

Előterjesztés 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete  
2010. március hónapban tartandó ülésére 

 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai választására javaslat 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 30. §-a értelmében a 
szavazatszámláló bizottság 5 tagból, az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottság legalább 7 
tagból áll, akik személyét és szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő- testülete választja meg.  
A 2010. április 11. és 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 3/2010. (I. 22.) ÖM rendelete 2. § (2) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság tagjait 
legkésőbb 2010. március 22-én kell megválasztani akként, hogy személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
javaslatot.  
Közismert tény, hogy az országgyűlési képviselőválasztás  időpontját a köztársági elnök úr 
 

2010. április 11. és 25. napjára 
 

tűzte ki, mint helyi választási iroda vezetője 
 
a fenti jogszabályi feltételnek eleget téve terjesztem elő az alábbi névsort a település 1, 2, és 3. 
szavazókörére vonatkozóan: 
 

  Sörös Mihályné, 
Bali Sándorné, 

  Balázs László, 
  Lajos Eszter, 
  Feketéné Papp Nikolett, 
  Törköly Jánosné, 
  Juhász Magdolna, 
  Fülöpné Szeri Noémi, 
  Németh Zoltánné, 
  Polyák Józsefné, 
  Molnár István, 
  Nagypál Mónika, 
  Csányi Csilla, 
  Ambrus László, 
  Majzik Józsefné, 
  Zsótér Sándorné, 
  Sebők Péter Pálné, 
  Simon Ottóné 
 személyében. 
  
A fenti személyek mellett szól, hogy túlnyomó többségük már több ízben részt vett választások 
lebonyolításában, ezért rendelkeznek olyan ismeretekkel, amely megkönnyíti a feladat hatékony és 
jogszerű végrehajtását. 

 

 

 



Indítványozom az általam tett javaslat megtárgyalás utáni változtatás nélküli elfogadását és annak az 
alábbi határozatba való foglalását. 
 
Csanytelek, 2010. március 5. 
       Tisztelettel: 
          Kató Pálné 
            jegyző 
 
 
 
………../2010. (III. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai választása 
 

H a t á r o z a t i  javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a  választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény 30. §-a alapján a szavazatszámláló bizottság 5, illetve egy bizottság esetében 7  tagját és 
szükséges számban póttagokat, a helyi választási iroda vezetője javaslatát elfogadva,  a 2010. április 
11. és 25. napján tartandó országgyűlési képviselői választás lebonyolítására az alábbi 
választójoggal rendelkező állampolgárokat választja: 

 
  Sörös Mihályné, 

Bali Sándorné, 
  Balázs László, 
  Lajos Eszter, 
  Feketéné Papp Nikolett, 
  Törköly Jánosné, 
  Juhász Magdolna, 
  Fülöpné Szeri Noémi, 
  Németh Zoltánné, 
  Polyák Józsefné, 
  Molnár István, 
  Nagypál Mónika, 
  Csányi Csilla, 
  Ambrus László, 
  Majzik Józsefné, 
  Zsótér Sándorné, 
  Sebők Péter Pálné, 
  Simon Ottóné 
  
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, (mint a 

Helyi Választási Iroda Vezetőjét) hogy az SZSZB tagjai kötelezettségük teljesítése érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Végrehajtás határideje: folyamatos, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint 
Felelős: Kató Pálné jegyző, HVI vezető 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés 

 
 

Határozatról értesítést kapnak: 
Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
SZSZB megválasztott tagjai és póttagjai (Helyben) 
Kató Pálné jegyző és általa 
HVI tagjai (jegyzőkönyvvezetők)  
Irattár 



 
 
 
 


