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E l ő t e r j e s z t é s 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztusi ülésére 
 

Tárgy:  Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásánál közreműködő) tagjai és póttagjainak megválasztása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Köztársasági Elnök úr 270/2014. (VII. 23.) KE 
határozatában az önkormányzati képviselők és polgármesterek  választásának időpontjaként 2014. 
október 12. napját határozta meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXIX. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 6. §-ában rögzítettek figyelembevételével. A Ve. 14. § (2) bekezdése  d) 
pontjában (a választási bizottságok között) a helyi választási bizottságot (továbbiakban: HVB) és e) 
pontjában a szavazatszámláló bizottságot (továbbiakban: SZSZB) nevesíti.  A Ve. 23. §-a rendelkezik 
a HVB 3 fős tagságának és legalább 2 fő póttagjának megválasztása módjáról akként, hogy a települési 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, 
legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon a helyi képviselő-testület a helyi választási iroda 
vezetője (továbbiakban: HVI) indítványa alapján választja meg.  
Az SZSZB tagjainak és póttagjainak  választására a Ve. 24. § szerinti eljárásrendben sor került, a 
képviselő-testület döntését a 18/2014. (II. 28.) Ökt határozatába foglalta, mely jelenleg is 
hatályos. Az összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel (feltételezve, hogy a bizottsági tagok 
családtagja jelöltként megméretteti magát) kiesik a bizottság tagjai közül, ezért újabb póttagok 
személyre teszek javaslatot, települési szintre vonatkoztatva.  
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napára kitűzött választása 
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet 3. §-a 
(a Ve. 23. §-a  alapján) 2014. augusztus 31-én 16 óráig terjedően szabta meg a HVB tagjainak és 
póttagjainak választása időpontját, így ezért kezdeményeztem ezen ülésre tárgyi napirend 
beterjesztését.  
Ismertetem Önökkel a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozata azon 
rendelkezését, mely szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. 
október 12. napjára (a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános 
választásának napjára) tűzte ki a Ve. 309. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva. Ezen 
határozat 1. melléklete tartalmazza azon települések felsorolását, ahol nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választását a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: 
Nektv.) 1. mellékletében rögzített 13 nemzetiség szerint. A Nektv. 242. § (2) bekezdése 
értelmében, a nemzetiségi önkormányzati választást ki kell tűzni, ha a településen az adott 
nemzetiséghez tartozó személyek száma (a 2011. évben megtartott népszámlálási adatok szerint) a 
25 főt eléri. Településünkön  roma nemzetiséginek vallók száma a statisztika szerint 65 fő, így ez alapozta meg 
az NVB fenti határozatát, melynek további oszlopa a nemzetiségi önkormányzati jelöltek számát rögzíti a 
Nektv. 51. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, tehát ahol a választási kitűzésének napján 
(2014. július 29.) a nemzetiségi önkormányzati névjegyzékbe vett választópolgárok száma nem éri el 
a 100 főt, ott 3 főben maximálja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők számát, míg afölött 4 
főben állapítja meg. Településünkön 1 fő szerepel a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzése napján, 
ezért 3 fő képviselő jelölttel kell számolni. Ugyanezen NVB határozat tartalmazza a jelöltté válás feltételéül 
szabott ajánlások számát, mely településünkre vonatkoztatva: 5 ajánlás (a Ve. 316. §-a szerinti rendben).  

 
 



A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 30.) IM rendelet 3. §-a a Ve. 23. §-ában rögzítettek szerint 
eljárva, 2014. augusztus 31-én 16 óráig adott lehetőséget a helyi képviselő-testületnek arra, hogy a HVI vezetője 
indítványa alapján megválassza a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lebonyolításához szükséges 
(külön) választási bizottságokat : a HVB és az SZSZB tagjait és póttagjait (a Ve. 309. § (1) bekezdés c)-
d) bekezdése alapján).       
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek választása lebonyolításában résztvevő 
Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának  

 
- Egyházi Ferencné, 
- Gyöngyi Julianna 
- Mártonné Kádár Zsuzsanna, 
- Szabó Ferenc, 
- Tóth Kálmánné, 
- Túri Ildikó 

személyét indítványozom megválasztani. 
 

A helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek választása lebonyolításában résztvevő 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának és póttagjának 

 
- Ambrus László, 
- Balázs László, 
- Bali Gizella, 
- Bali Sándorné, 
- Fülöpné Szeri Noémi, 
- Juhász Magdolna, 
- Kovács Anikó 
- Molnár István, 
- Németh Zoltánné, 
- Szabó Tünde, 
- Szabóné Deák Ágnes, 
- Szeri László,  
- Sebők Péter Pálné, 
- Simon Ottóné, 
- Tóth Adrienn, 
- Törköly Jánosné 

személyét indítványozom megválasztani. 
 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők  választása lebonyolításában résztvevő 
Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának 

 
- Blaskó Attila, 
- Bordács Kálmán, 
- Faragó Róbert 
- Gémesné Faragó Edit, 
- Kovácsné Dimovics Beáta, 
- Zsótér Sándorné 

személyét indítványozom megválasztani. 
 



A nemzetiségi önkormányzati képviselők  választása lebonyolításában résztvevő 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának és póttagjának 

 
- Faragó Attila, 
- Forgóné Oláh Anna, 
- Horváth Etelka Kitti, 
- Kovács László, 
- Mátyás Sándorné, 
- Murárné Faragó Erzsébet, 
- Raffael Pál Norbert 

személyét indítványozom megválasztani. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozom tárgyi előterjesztésben foglaltak megvitatását, az Ügyrendi Bizottság 
véleményének figyelembevételét és a határozati javaslatba foglalt indítványom változtatás nélküli 
elfogadását. 

 
 
C s a n y t e l e k, 2014. augusztus 22. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
          Kató Pálné 
            jegyző  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…../2014. (VIII.  29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásánál közreműködő) tagjai és póttagjainak megválasztása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ában rögzített jogkörében eljárva a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választása napja (2014. október 12.) előtti 
határidőn belül (2014. augusztus 31.) a helyi választási iroda vezetője indítványa szerint, az 
alábbi választójoggal és Csanyteleki lakóhellyel rendelkező állampolgárokat választja meg a  
Helyi Választási Bizottság 3 tagjának és póttagjának: 

 
- Egyházi Ferencné, 
- Gyöngyi Julianna 
- Mártonné Kádár Zsuzsanna, 
- Szabó Ferenc, 
- Tóth Kálmánné  
- Túri Ildikó 

személyét. 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében írt jogkörében eljárva a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választása napján (2014. október 12.) a választások 
lebonyolítására a helyi választási iroda vezetője indítványa szerint, az alábbi választójoggal 
és Csanyteleki lakóhellyel rendelkező állampolgárokat választja meg az 01. 02. 03. 
Szavazatszámláló Bizottság 3 tagjának és póttagjának: 

 
- Ambrus László, 
- Balázs László, 
- Bali Gizella, 
- Bali Sándorné, 
- Fülöpné Szeri Noémi, 
- Juhász Magdolna, 
- Kovács Anikó 
- Molnár István, 
- Németh Zoltánné, 
- Szabó Tünde, 
- Szabóné Deák Ágnes, 
- Szeri László,  
- Sebők Péter Pálné, 
- Simon Ottóné, 
- Tóth Adrienn, 
- Törköly Jánosné 

személyét. 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 
5/2014. (VII. 30.) IM rendelet 3. §-ában rögzített jogkörében eljárva a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása napja (2014. október 12.) előtti határidőn belül 
(2014. augusztus 31.) a helyi választási iroda vezetője indítványa szerint, az alábbi 



választójoggal és Csanyteleki lakóhellyel rendelkező állampolgárokat választja meg a  
Helyi Választási Bizottság 3 tagjának és póttagjának: 
 
- Blaskó Attila, 
- Bordács Kálmán, 
- Faragó Róbert 
- Gémesné Faragó Edit, 
- Kovácsné Dimovics Beáta, 
- Zsótér Sándorné 

személyét. 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 
5/2014. (VII. 30.) IM rendelet 3. §-ában rögzített jogkörében eljárva a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása napja (2014. október 12.) előtti határidőn belül 
(2014. augusztus 31.) a helyi választási iroda vezetője indítványa szerint, az alábbi 
választójoggal és Csanyteleki lakóhellyel rendelkező állampolgárokat választja meg a  
Szavazatszámláló Bizottság 3 tagjának és póttagjának: 
 
- Faragó Attila, 
- Forgóné Oláh Anna, 
- Horváth Etelka Kitti, 
- Kovács László, 
- Mátyás Sándorné, 
- Murárné Faragó Erzsébet, 
- Raffael Pál Norbert 

személyét. 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri   Kató Pálné jegyzőt, mint 

a Helyi Választási Iroda Vezetőjét, hogy a Helyi Választási Bizottságok és a 
Szavazatszámláló Bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítése és jogaiknak 
érvényesítése érdekében, a hatályos vonatkozó jogszabályokon alapuló szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző, HVI vezető 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- HVB és SZSZB Tagok  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző, HVI vezető és általa 
- HVI tagjai (jegyzőkönyvvezetők) 
- Irattár   

 


