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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 1-én tartandó ülésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Áder János Magyarország köztársasági elnöke, 2022. április 3. napjára (vasárnap) tűzte ki a 
2022. évi Országgyűlési Választást és Országos Népszavazást. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján:  
 
„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. 
 
A választási eljárásról szóló törvény 25. § *  (1) bekezdése alapján a választási bizottság 
tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.” 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2022. (II.1.) önkormányzati határozata 
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 24. § (1), (3) bekezdése alapján Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak, 
valamint szükséges számban póttagjainak az alábbi, piliscsévi állandó lakóhellyel rendelkező 
személyeket választja meg: 
 
1. Bendur Istvánné      választott tag 
2. Bratkovics Szabina     választott tag 
3. Silling Mónika      választott tag 
4. Szivek Ádám             választott tag 
5. Kosztka Ramóna Eszter     választott tag 
6. Vogyeraczki Zsolt      választott tag 
7. Ijjas Bianka       póttag 
8. Klányi István      póttag 
9. Urbanics Flóriánné     póttag 
10. Kosztka Gábor      póttag 
11. Bözödi Anett      póttag 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv#lbj34idede6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv#lbj35idede6


Felelős:   Balázs Márta HVI vezető 
Határidő: lekésőbb 2022. március 14. 
 
 
Kérem az előterjesztésben felsorolt személyek szavazatszámláló bizottságba történő 
megválasztását.  
 
 
Piliscsév, 2022. január 27. 
 
 
 
                   Balázs Márta sk. 
              HVI vezető 


