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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Sólyom László köztársasági elnök Úr a 2010. évi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.  
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. §. (2) bekezdése szerint a helyi 
választási bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának kitűzését követően, de legkésőbb a szavazás napja előtti 42. 
napon választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője, a jegyző tesz 
indítványt. 
 
A javaslat összeállításánál fontos szempont volt, hogy a korábbi választások során már 
tapasztalatot szerzett, gyakorlattal rendelkező személyek legyenek a bizottsági tagok. 
A javasolt tagok illetve póttagok az országgyűlési egyéni választókerületi választási 
bizottság tagjai, a 2010. évi országgyűlési képviselő választáson már bizonyították a 
szakmai hozzáértésüket. 
 
A törvény 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottságok a 
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyek 
elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a 
választás törvényes rendjének helyreállítása. A törvény 22. § (1) bekezdése rögzíti, 
hogy a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező 
választópolgár lehet a tagja. A (2)-(4) bekezdések határozzák meg azt, hogy kik nem 
vállalhatják ezt a megbízatást, illetve nem választhatók HVB tagnak.  
 
A határozati javaslatban feltüntetett személyek nyilatkoztak arról, hogy 
megválasztásuk esetén a megbízatást vállalják, illetve személyükkel kapcsolatban 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.  
 
A fentiek alapján Komló város helyi választási bizottság tagjaira és póttagjaira az 
alábbi javaslatot teszem: 
 
Lóránt Ákos   nyugdíjas (tanár) 
Varga Tiborné  nyugdíjas (köztisztviselő) 
dr. Németh Gábor  ügyvéd 
Elter Ottóné   nyugdíjas (köztisztviselő) 
Egyházi Klára  tanár 
 
Az előterjesztést az ügyrendi bizottság tárgyalja, álláspontját a testületi ülésen 
ismerteti. 
 
 
 
 
 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint az ügyrendi bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta Komló város helyi választási bizottságának tagjaira, 
póttagjaira tett javaslatot. 
 
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint 
választja meg: 
 
Tagok: Lóránt Ákos 
  Varga Tiborné 
  dr. Németh Gábor 
 
Póttagok: Elter Ottóné 
  Egyházi Klára 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott helyi választási bizottság 
tagjai, póttagjai eskütételének megszervezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Komló, 2010. július 15. 
 
 
 
 
         dr. Vaskó Ernő  
         címzetes főjegyző 
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