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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: törvény) 23. § (2) bekezdése 
szerint a helyi választási bizottság (HVB) három tagját és szükséges számban póttagokat a 
települési önkormányzat képviselő-testülete a választás kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti 42. napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője 
tesz indítványt. 
A választást a Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ra tűzte ki. 
 
A törvény 22. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottságnak csak a településen 
lakcímmel rendelkező választópolgár lehet tagja. 
A törvény 28. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjai a polgármester előtt esküt 
tesznek, a (2) bekezdés szerint a bizottság a megválasztás és az eskütétel után alakuló ülést 
tart, ahol a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. 
A kerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt további egy-
egy tagot delegálhat a választási bizottságba. 
 
A törvényben biztosított jogkörömmel élve indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 
hogy a helyi választási bizottság tagjának, illetve póttagjának az alábbi személyeket 
szíveskedjen megválasztani. 
 
A javasolt személyek valamennyien nyilatkoztak arról, hogy a jelölést elfogadják és 
hozzájárultak ahhoz, hogy a testület nyílt ülésen döntsön a személyüket érintő kérdésben. 
 
Név:     foglalkozás:   
Tagok: 
Bartok Péter    iskolaigazgató 
Nedoma Miklós   nyugdíjas 
Pólya Lajosné    nyugdíjas 
Póttagok: 
Miskolci Józsefné   iskolaigazgató 
Tóth Ferencné    iskolaigazgató 
 
A helyi választási bizottságra vonatkozó javaslaton túl kezdeményezem a Tisztelt Képviselő-
testületnél, hogy külön döntéssel adjon felhatalmazást az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és 
Rendészeti Bizottságnak az időközben esetleg kieső szavazatszámláló bizottsági tagok helyett 
új tagok megválasztására. A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak megbízatása a 
következő országgyűlési képviselő választásig tart, de nem zárható ki, hogy kieső tag pótlása 
válik szükségessé. A pótolt szavazatszámláló bizottsági tagoknak a polgármester előtt szintén 
esküt kell tenni. 
 
Budapest, 2010. július 26. 
 

Dr. S z e l e s  Gábor 
 



 
Határozati javaslat:
1.) 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. tv. 23. § (2) bekezdése alapján a kerület közigazgatási területén működő 
helyi választási bizottság tagjának 
Batok Pétert 
Nedoma Miklóst 
Pólya Lajosnét 
póttagjának 
Miskolci Józsefnét 
Tóth Ferencnét megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
2.) 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. tv. 27. § (1) bekezdése alapján 2010. augusztus 13. és 2010. október 2. 
közötti időszakban az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságot jelöli ki az 
esetleges kieső szavazatszámláló bizottsági tagok helyett új tagok pótlólagos megválasztására. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra:  2010. október 2. 
Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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