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2323-8/2010.                           

 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
 2010. augusztus 13. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Helyi Választási Bizottság választott tagjai és póttagjai személyére javaslat 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 23. § (2) bekezdése 
értelmében  a helyi választási bizottság  3 tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányt képviselő- testülete 
legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg (2010. augusztus 22.)  akként, hogy személyükre a helyi választási 
iroda vezetője tesz javaslatot.  
Közismert hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása időpontját a köztársági 
elnök úr 
 

2010. október 3. napjára 
tűzte ki. 
A fenti törvény végrehajtására kiadott 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet, amely a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szól, annak a 2. § 
(1) bekezdése értelmében a Helyi Választási tagjait és szükséges számú póttagok személyét  

 
2010 .augusztus 22. napjáig kell megválasztani.  

 
Ennek a jogszabályi feltételnek eleget téve terjesztem elő helyi választási iroda vezetőjeként az alábbi névsort a 
település Helyi Választási Bizottsága tagjaira, póttagjaira vonatkozóan: 
 
Helyi Választási Bizottság tagjai, póttagjai 
 
  Deák Istvánné   
  Egyházi Ferencné   
  Bori Józsefné   
  Ambrus László   
  Forgó Jánosné   
 
   
 
A fenti személyek mellett szól, hogy már több ízben részt vettek választások lebonyolításában, ezért 
rendelkeznek olyan ismeretekkel, amely megkönnyíti a feladat jogszerű végrehajtását. A feladatra felkért HVB 
tag és póttag jelöltek vállalták a tisztséget. 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Indítványozom az általam tett javaslat megtárgyalás utáni változtatás nélküli elfogadását és annak az alábbi 
határozatba való foglalását. 
 
C s a n y t e l e k, 2010. augusztus 09. 
       Tisztelettel: 
          Kató Pálné 
             jegyző 
 
 
 
 

 
 



………../2010. (VIII. 10.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Helyi Választási Bizottság választott tagjai és póttagjai megválasztása 
 

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 
(Ve.) 23. § (2) bekezdése értelmében  a Helyi Választási Bizottság 3 tagját és szükséges számban póttagokat, a 
helyi választási iroda vezetője javaslatát elfogadva,  a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet  
2. § (1) bekezdése értelmében az alábbi személyeket választja: 

 
Helyi Választási Bizottság tagjai, póttagjai 

 
Deák Istvánné 

  Egyházi Ferencné 
  Bori Józsefné 
  Ambrus László 
  Forgó Jánosné 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy  Helyi 

Választási Bizottság  tagjai kötelezettségük teljesítése és jogaik érvényesítése, hatásköre gyakorlása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Végrehajtás határideje: folyamatos, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint 
Felelős: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés 

 
 

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

 
 

 

 

  

 

  
 

 


