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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
A helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§ (2) bekezdés 
értelmében a helyi választási bizottság öt tagját és szükséges számban póttagokat a 
települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 
42. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője (jegyző) tesz 
indítványt.  
A helyi választási bizottságok megválasztásának határideje – tekintettel arra, hogy az 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásának napja 2010. október 3. - 
2010. augusztus 22. 
 
A választási bizottságok további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetőleg listát 
állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt bízza meg (un. delegált tag). 
 
A választási bizottság választott tagjainak (a képviselő-testület által választott tagok) a 
megbízatása a következő önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására 
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 
A választási bizottság megbízott tagjainak (pártok, független jelöltek által delegált tagok) 
megbízatása a választás végleges eredményének közzétételével szűnik meg. 
 
A választási bizottság tagjai az illetékes polgármester előtt esküt tesznek. Az eskütételt 
követően a választási bizottság alakuló ülést tart. A bizottság az alakuló ülésen a választott 
tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. 
 
A helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet 
tagja. 
A választási bizottságnak nem lehet tagja: köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási 
hivatal vezetője, képviselő (országgyűlési, megyei, települési képviselő), megyei közgyűlés 
elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság 
illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, jelölt. Ezen túl a 
választási bizottság választott tagja (a képviselő-testület által választott tagok) nem lehet a 
választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, valamint a választókerületben induló 
jelölt hozzátartozója sem. 
 
A helyi választási bizottság az egy szavazókörrel rendelkező településen (így Tolmácson is) 
ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatát. 
 
Mindezek alapján a helyi választási bizottság tagjaira az alábbi javaslatot teszem. 
 
Helyi Választási Bizottság tagjai: 
 Balázsné Juhász Andrea Tolmács, Szurdok utca 7. 
 Dósa Istvánné Tolmács, Szépvölgyi utca 47. 
 Féjáné Záhorszki Mária Tolmács, Szépvölgyi utca 43. 
 Spányik Istvánné Tolmács, Szabadság utca 5. 
 Tálasné Szombati Erika Tolmács, Tolmácsi út 16. 
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 Póttagok: Bornemissza Sándorné Tolmács, Csokonai utca 9. 
 Dinkó Renáta Tolmács, Szépvölgyi utca 21. 
  Saliga Nikolett Tolmács, Béke utca 31. 
  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjait az előterjesztés 
alapján szíveskedjenek megválasztani. 
 

 
Tolmács, 2010. július 29. 
 
 Tisztelettel: 
 
  Torma Andrea 
  körjegyző 

 
 
 

…../2010. (VIII.4.) Képviselő-testületi Hat ár o za t i  j av a s l a t :  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi választási bizottság tagjait az 
alábbiak szerint megválasztja. 
 
A helyi választási bizottság tagjai: 
 Balázsné Juhász Andrea Tolmács, Szurdok utca 7. 
 Dósa Istvánné Tolmács, Szépvölgyi utca 47. 
 Féjáné Záhorszki Mária Tolmács, Szépvölgyi utca 43. 
 Spányik Istvánné Tolmács, Szabadság utca 5. 
 Tálasné Szombati Erika Tolmács, Tolmácsi út 16. 
 
 Póttagok: Bornemissza Sándorné Tolmács, Csokonai utca 9. 
 Csatai Rita Tolmács, Alkotmány utca 30. 
 Dinkó Renáta Tolmács, Szépvölgyi utca 21. 
  Saliga Nikolett Tolmács, Béke utca 31. 
 
 
A helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választására létrehozott helyi választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 
 
 
Határidő: azonnal, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig. 
Felelős:    körjegyző 
 
 
 


