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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. alapján a helyi választási bizottságot a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtt 42 nappal választja meg. 
 
A helyi választási bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat kell Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének választania (a helyi választási bizottság három 
választott tagból áll, továbbá szükséges számban póttagokat kell választani). 
A helyi választási bizottság három tagján túlmenően további egy-egy tagját a jelöltet jelölő 
szervezet, illetőleg független jelölt bízhat majd meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
A helyi választási bizottság választott tagjainak, póttagjainak javasolt választópolgárok 
írásban nyilatkoznak arról, hogy a választási eljárásról szóló törvényben e tisztségre 
vonatkozóan meghatározott kizáró okok velük szemben nem állnak fenn, a feladat ellátását 
vállalják. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
tv. 23. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Pásztó városban működő helyi 
választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint megválasztja: 
 
1. Tagok: 
 
 1. Dombos Jenő Pásztó, József Attila u. 24. 
 2. Gerhát Gyuláné Pásztó, Cserhát ln. 26. II/1. 
 3. Szabó Zsolt  Pásztó, Arany János u. 13. 
 
 Póttagok: 
 
 1. Szabó Lászlóné   Pásztó, Cserhát ln. 5/A. III/1. 
 2. Sulyokné Molnár Angelika Pásztó, Ady Endre u. 37. 
 
2. A választási bizottság tagjai megbízatásának a törvényben meghatározott okból 

történő megszűnése esetén a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a 
választási bizottságok tagjaivá. 

 
3.  A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 

értelemszerű és határidőbeni végrehajtásáról, a megválasztott tagok és póttagok 
eskütételének megszervezéséről, a bizottság névsorának közzétételéről. 

 
 
Pásztó, 2010. július 20. 
 
 
          Dr. Tasi Borbála 
                   címzetes főjegyző 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2010. februárjában kerültek megválasztásra a szavazatszámláló bizottság tagjai, póttagjai. 
Sajnos az eltelt időben néhányan lemondtak e tisztségükről.  
Az önkormányzati választások zavartalan lebonyolítása indokolja, hogy a szavazatszámláló 
bizottságok megfelelő számban rendelkezésre álljanak. 
 
A javasolt személyek írásban nyilatkoznak arról, hogy a választási eljárásról szóló törvényben 
e tisztségre vonatkozóan meghatározott kizáró okok velük szemben nem állnak fenn, a feladat 
ellátását vállalják. 
 
A szavazatszámláló bizottság tagjára, illetve póttagjaira az alábbi javaslatot teszem. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
tv. 23. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi szavazatszámláló 
bizottsági tagot és póttagokat megválasztja: 
 
1. Tag: 
 

008 szavazókör  Odlerné Tiszovszki Mária 
    Pásztó, Mátraszőlősi u. 6. 
 

Póttagok: 
 

004 szavazókör Tóthné Veres Hajnalka 
   Pásztó, Mályva u. 12. 
 
007 szavazókör Nagymarosi Richárd László 
   Pásztó, Semmelweis út 5. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 

értelemszerű és határidőbeni végrehajtásáról, a megválasztott tag és póttagok 
eskütételének megszervezéséről, a változás közzétételéről. 

 
 
Pásztó, 2010. július 20. 
 
 
 
 
        Dr. Tasi Borbála 
                  címzetes főjegyző 
 
 


