
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. március 29-én a Litéri Közös ÖnkormányzatiHivatal tanácstermében

Tárgy : Szav azatszámláló bizottságok eskütétele. alakítása, oktatása

Jelen vannak:

Bindisné Prieger Anita

Csige Istvánné

Dancsó Gábor

Feketéné Németlr Ibolya

Kertészné Kárpáti Katalin

Lakics krisztián

Nagy Béla

Tollner Károlyné

TrlznyaÁgnes Erzsébet

Ú;uari Attiláné

Bacsa Róbert delegált tag

Csiszár József delegált tag

Vingelman Mihály delegált tag

Árkovics Edit delegált tag

Kovács Anna Zsőfta delegált tag

Károlyi Domokos delegált tag

Bencze Éva jegyző

Sárdi Jánosné jegyzőkönyvvezető, HVI tag

Bencze Éra jegyző köszöntötte a megjelenteket. Ismefiette, hogy Litér Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39l2022.(II.24.) LKt. határozatávaI jóváhagyta á
SzavazatszámláIő Bizottság tagjait. Fentiek alapján ismeftette a megjelentekkel, hogy a 001.
sz. és a 002.sz. szavazatszámláló bizottságba az a|ábbi tagokat sorolta be.

001. sz. Szavazatszámláló Bizottsáeba tagnak:

Bindisné Prieger Anita
Dancsó Gábor
Tollner Károlyné

póttagoknak:
Úlrrari Attiláné
Nagy Béla



A bizottság a delegálás után kiegészült három taggal:
Bacsa Róbert
Csiszár .Tózsef
Vingelman Mihály

002. sz. Szavazatszámláló Bizottságba tagnak:

Csige Istvánné
Kerlészné Kárpáti Katalin
Trlznya Agnes Erzsébet

póttagnak:
Feketéné Németh Ibolya
Lakics krisztián

A bizottság a delegálást követően kiegészült három taggal:
Árkovics Edit
kovács Anna zsőfta
Károlyi Domokos

Megkérte a bizottságok tagjait, hogy alakrrló üléserr válasszák meg az elnököt és

elnökhelyettest.

A 001.sz. Szavazatszámláló Bizottság az ülésén az alábbi határozatokat hozta:

1 l 2022 . (.III.29 .\ határ ozat :

6 igen szavazatta| Tollner Károlynét a 001.sz, Szavazatszámláló Bizottság elnökévé
megválasztotta.

2 l 2022 . (III.29 .) llatfu o zat :

6 igen szavazatíal Bindisné Prieger Anitát a 001.sz. Szavazatszámláló Bizottság
elnökhelyettesévé megválasztotta.

3 l 2022 .(.III.29 .\ határ o zat :

A Bizottság a2013. évi XXXVI. törvény 213. §. (2) bek. szerinti hatáskörét 6 igen szavazattal
a bizottság elnökére átruházta. Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy a kifogás
elbírálására nem a szavazatszámláló bizottság jogosult, azt legkésőbb a beérkezést követő
napon átteszi az annak elbíráIására jogosult választási bizottsághoz.

A 002.sz. Szavazatszámláló Bizottság az ülésén az alábbi határozatokat hozta:

l l 2022 . (III.29 .) határ o zat :

6 igen szavazattal Csige Istvánnét a 002.sz. Szayazatszámláló Bizottság elnökévé
megválasztotta.

2 l 2022. (III.29 ;\ határ ozat :

6 igen szavazaíta| Kertészné Kárpáti Katalint a 002.sz. Szavazatszámláló Bizottság
elnökhelyettesévé megválasztotta.

\



3 l 2022 . ( III.29 . ) határ o zat :
A Bizottság a20|3. évi XXXVI. törvény 2l3, §. (2) bek. szerinti hatáskörét 6 igen szavazattal
a bizottság elnökére áíruházta. Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli -.g, hogy a kifogás
elbírálására nem a szavazaíszárnláló bizottság jogosult, azt legkésőbb a beérkezést követő
napon átíeszi az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

Bencze Eva HVI vezetője ezt követően a jelenlévők részére az oktatást megtartotta. Felhívta a
figYelmet a pontos, nyugodt munkavégzésre. Minden jelenlévő számáia a 214lL számű
KézikÖnyv kiosztásra került. Bencze Éva HVI vezető a Kézikönyvet a jelenlévőkkel együtt
áttanulmányozta, a felmerült kérdések, észrevételek megbeszélésre kerültek,

kmf.
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sárdi Jáhosné

jegyzőkönyvvezető
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Bencze Eva

jegyző


