
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 
 

A kehidakustányi szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény az alábbiakat tartalmazza: 
 
14. § (4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy 
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a területi választási 
bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több szavazókörrel 
rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll. 
 
18. § (4) A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a 
megválasztása előtt, a megbízott tag legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik arról, 
hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele 
szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság 
mellett működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron 
következő ülésén. 
 
24. § (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat 
képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, 
legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda 
vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani. 
(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző 
harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló 
bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor 
módosíthatja. 
(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló 
bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a 
szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. 
 
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be. 
(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az 
Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 
(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság 
elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
Kehidakustány település két szavazókörrel rendelkezik, így két szavazatszámláló bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztása indokolt. 
 
A jelen előterjesztés szerinti indítványomban szereplő, szavazatszámláló bizottsági tagoknak és 
póttagoknak javasolt személyek a jelölésük elfogadásáról, az összeférhetetlenséget illetően, illetve 
megválasztásuk esetén a megbízatás elfogadásáról írásban előzetes nyilatkozatot tettek. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Fentiek alapján, mint a Kehidakustányi Helyi Választási Iroda vezetője a T. Képviselő-testület felé a 
szavazatszámláló bizottsági tagokra és póttagokra az alábbi alábbi határozati javaslat szerinti személyi 
indítványt teszem, és az alábbi döntés meghozatalát indítványozom: 
 

……/2022. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. úgy dönt, hogy Kehidakustány község szavazatszámláló bizottsági tagjává a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25. § (3) bekezdése alapján 
 

Balogh Gáborné  
Csányi Csaba Attila  
Katorné Varga Hajnalka  
Kutasiné Dr. Ódor Judit  
Pál István  
Vargáné Balázsi Beatrix 

 
kehidakustányi lakosokat megválasztja. 
 

2. úgy dönt, hogy Kehidakustány község szavazatszámláló bizottsági póttagjává a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25. § (3) bekezdése alapján 
 

Mohari Anita 
Ráczné Tamics Viktória  
Tamics Józsefné  
Tér Györgyné 

 
kehidakustányi lakosokat megválasztja. 

 
3. felkéri a jegyzőt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó 

rendelkezései szerint gondoskodjon a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok 
eskütételéről, oktatásáról, szavazókörbe beosztásáról, alakuló ülésüknek összehívásáról, 
valamint nevüknek a helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozataláról. 

 
Felelős:  Dr. Gajár István jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
Kehidakustány, 2022. március 8. 
 
 
Dr. Gajár István s.k. 
jegyző, a Kehidakustányi Helyi Választási Iroda vezetője 


