
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i ülésének 5. 

napirendi pontja 

 

Tárgya: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2010. (III. 16.) önkormányza-

ti határozatával megválasztotta településünkön a választás lebonyolítását végző szavazatszám-

láló bizottságok tagjait.  

 

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képvi-

selő választását. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése szerint „A szava-

zatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban a póttagokat a települési önkor-

mányzat 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 és a pótta-

gokat települési szinten kell megválasztani.” 

 

A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és 

határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése ki-

mondja „A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a tele-

pülési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. március 17-én 16.00 óráig választja 

meg.” 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve szerint a 

2014. február 24-én tartandó testületi ülésen kívánja a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait 

megválasztani. 

 

2014. február 4-én levélben kerestem meg a korábban szavazatszámláló bizottság tagjaként és 

póttagjaként feladatot ellátó nagykarácsonyi lakosokat, melyben tájékoztattam őket arról, 

hogy amennyiben vállalják a továbbiakban is számítok munkájukra. Kértem visszajelzésüket 

a feladat elvállalásáról. 

 

Az érintettek a felkérésnek eleget tettek, vállalták a feladatot. Ez alapján állítottam össze a 

határozati javaslatot. 

 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni. 

 



Határozati javaslat: 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló 

Bizottságok tagjainak megválasztása című előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület az alábbi lakosokat választja meg a Szavazatszámláló 

Bizottságok tagjainak: 

 

001.számú szavazókör (Községháza Petőfi S. u. 27.):  

Bogdán Mihályné, Pötörné Tóth Mária, Vargáné Frész Brigitta 

Póttagok: 

Magyariné Horváth Katalin, Molnár Lászlóné, Bártfai Jánosné, Kelemen 

Zita, Szabó Miklósné 

 

002.számú szavazókör (Tsz-ebédlő Alkotmány u. 10.): 

Gulyásné Bártfai Beáta, Bogdán Beáta, Szabó Gyuláné 

Póttagok: 

Sajtos Lászlóné, Sárfalvi Ferencné, Énekes Istvánné 

 

003.számú szavazókör (Szőlőhegyi bolt Kossuth L. u. 2): 

Kelemen Józsefné, Papné Szócsin Erika, Csizmadia Istvánné 

Póttagok: 

Komjátiné Pap Erika, Tringer József, Rendesné Szabó Anna Mária 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szabóné Nyigrényi Judit jegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Szabóné Nyigrényi Judit jegyző 

 

Nagykarácsony, 2014. február 17. 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

jegyző 


