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Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: ....,2022.

ELÖTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. február 15-ei ülésére

Tárgy: Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr Horti Istvánjegyző

Készítette: drHorti Istvánjegyző

EIőzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyüt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdése értehnében a
szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követöen, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi
választási iroda vezetöje tesz indítványt. A törvényi elöírás szerint a szavazatszámláló bizottság
tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.

A Választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz a Ve. 25. § (1) bekezdése alapján
módosító javaslat nem nyújtható be. A megválasztásról egy szavazással dönt a képviselő-
testület. A szavazatszámláló bizottságok megválasztásának határideje 2022. március 14-én
lő.OOóráig

A javaslattételt széleskörű egyeztetés elözte meg. Az előkészítés keretében megkerestük a
korábbi SZSZB tagokat és hirdetményt is közzétettünk ajelentkezésre való felhívással.
A településen három szavazókör működik, kettö a Polgánnesteri Hivatal épületében, egy pedig
a volt Téglagyár irodaépülete (Téglagyári tér 3143/4 hrsz.) A póttagok számánál figyelemmel
voltunk arra is, hogy ne alakuljon ki működésképtelenség abban az esetben sem, amennyiben
nem minden szavazókörbe lesz elegendő számú jelölő szervezetek által delegált tag, vagy a
járványügyi helyzet ezt indokolttá teszi. A határozati javaslatban szavazókörönként teszek
javaslatot a tagokra és póttagokra az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

Kérem, hogy a választás eredményes lefolytatása érdekében az előterjesztést megtárgyalni, és
a szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjait megválasztani szíveskedjenek!

Pilisborosjenö, 2022. febmár 8.
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Melléklet:
1. számú melléklet: SZSZB tagokra és póttagokra vonatkozó javaslat



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25.§-ban foglaltak alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja.

Pilisborosjenő szavazatszámláló bizottságainak tagjai

1.) 1 számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő Fő utea 16.

Tagok: Gábeli Györgyné
Puskás Zsoltné

Király Tibor

2. 2. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenö Fö utca 16.

Tagok: Metzlemé Kútvölgyi Eszter
Szekeres Ildikó

Mátyus Györgyné Sereg Csilla

3. 3. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő volt Téglagyár irodaépülete (Téglagyári tér
3143/4hrsz.)

Tagok: Királyné Váradi Valéria
Kalmár Gabriella

Gyarmati Istváimé

Póttagok

Puskás Zsolt

Révész Arpádné
Lévay Akos
Veres Gusztávné
Zmeskál Zita
Kósa Tibor
Zsíros Annamari

Farkas Gabriella Erzsébet

Vizhányó Anikó Piroska
Gyannati Klára
Nováki Attila

Felelös: dr. Horti Istvánjegyzö
Határidő: folyamatos




