Jegyzıi utasítás a választási iroda dolgozóinak munka megosztásáról
A választási iroda tagjai az alább felsorolt köztisztviselıkbıl áll, és az alábbi feladatokat
kötelesek ellátni:
1.) Megyeri László aljegyzı:
 Ellátja a választási iroda vezetıjének általános helyettesítését annak akadályoztatása
esetén.
 Elvégzi a körzetesítési feladatokat, gondoskodik a választási értesítı és a névjegyzék
elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Igény szerint átadja a jelölı
szervezeteknek és a jelölteknek a névjegyzék jogszabályban meghatározott tartalmú
elkészítésérıl és átadásáról, továbbá figyelemmel kíséri azok határidıben történı
megsemmisítését.
 Felügyeli a választási informatikát, közvetlen utasítási joggal rendelkezik Pap Gábor
irányába.
 Közremőködik a választási szervekkel kapcsolatos képzési feladatok ellátásában.
 Gondoskodik a települési honlapon a választási információk közzétételérıl.
 Közremőködik a választás napján az adatlapok jegyzıkönyvek átvételében
rögzítésében, valamint at OEVK-hoz történı továbbításában átadásában. Kijelöli a
választási iroda azon dolgozóit akik a választás napján ellátják a rögzítési feladatokat.
 A választási eljárás során önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.
2.) Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselı:
 Ellátja a névjegyzék vezetésével - ideértve a külképviseleti jegyzéket, igazolásokat is –
kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a névjegyzék változásához kapcsolódó okiratok
kiadásáról is. A névjegyzék vezetése elektronikus úton történik.
 A választás napján közremőködik az adatlapok, jegyzıkönyvek, választási iratok
átvételében feldolgozásában, az azt megelızı napokon a szállító dobozok
összeállításában, felülvizsgálatában.
 A névjegyzék vezetésével kapcsolatos okiratok tekintetében önálló kiadmányozási
joggal rendelkezik, Kulikné Gellai Zsuzsa által kiadott okiratok vonatkozásában is.
 A választási információs szolgálat tekintetében felvilágosítást ad a névjegyzék
vezetésével kapcsolatos kérdésekben.

3.) Kulikné Gellai Zsuzsanna köztisztviselı:


Ellátja a névjegyzék vezetésével - ideértve a külképviseleti jegyzéket, igazolásokat is
– kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a névjegyzék változásához kapcsolódó
okiratok kiadásáról is. A névjegyzék vezetése elektronikus úton történik.
 A választás napján közremőködik az adatlapok, jegyzıkönyvek, választási iratok
átvételében feldolgozásában, az azt megelızı napokon a szállító dobozok
összeállításában, felülvizsgálatában.
 Gondoskodik a névjegyzéket érintı bírósági döntések feldolgozásáról.
 A választási információs szolgálat tekintetében felvilágosítást ad a névjegyzék
vezetésével kapcsolatos kérdésekben.

4.) Tímárné Binges Irén köztisztviselı:
 Gondoskodik a választási bizottságok megválasztásával, a tagok eskütételével,
képzésével
kapcsolatos
feladatok
ellátásáról.
Kapcsolatot
tart
a
jegyzıkönyvvezetıkkel, részt vesz a választási szervek képzésében.
 A választás napján közremőködik az adatlapok, jegyzıkönyvek, választási iratok
átvételében feldolgozásában, az azt megelızı napokon a szállító dobozok
összeállításában, felülvizsgálatában.
 Elvégzi a szavazó helyiségek ellenırzését, gondoskodik az azzal kapcsolatos
nyilvántartások vezetésérıl.
 Ellátja a választási információs szolgálatban a választási szervekkel kapcsolatos
tájékoztatási feladatokat.
5.) Jakucs Mária köztisztviselı:
 Gondoskodik a választási bizottságok megválasztásával, a tagok eskütételével,
képzésével
kapcsolatos
feladatok
ellátásáról.
Kapcsolatot
tart
a
jegyzıkönyvvezetıkkel, részt vesz a választási szervek képzésében.
 A választás napján közremőködik az adatlapok, jegyzıkönyvek, választási iratok
átvételében feldolgozásában, az azt megelızı napokon a szállító dobozok
összeállításában, felülvizsgálatában.
 Ellátja a választási információs szolgálatban a választási szervekkel kapcsolatos
tájékoztatási feladatokat.
6.) Enyedi László köztisztviselı:
 Ellátja a VÜR-el kapcsolatos feladatokat különös tekintettel a jelentési és
megjelentetési kötelezettségekre, pl. választási iroda tagjainak, bizottságok tagjainak
megjelentetése stb.
 Gondoskodik a választás napján a napközbeni jelentések leadásáról, valamint a
névjegyzék zárásával kapcsolatos feladatok elvégzésérıl.
 A választás napján az aljegyzı irányításával elvégzi az adatlapok és jegyzıkönyvek
rögzítését, illetve gondoskodik az igazolással felvettek átvezetésérıl.
 A választási információs szolgálat keretébe folyamatosan gondoskodik a belsı
honlapon a választási szerveket érintı belsı információk folyamatos közzétételével
Pap Gábor útján.
7.) Csényi István köztisztviselı:
 Ellátja a választással kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatokat, gondoskodik a
személyeket érintı kifizetésekrıl.
 Megszervezi a szavazatszámláló bizottságok és a választási iroda szavazás napi
ellátását, gondoskodik a különbözı szállítási feladatokhoz szükséges jármővek
biztosításáról.
 Biztosítja a helyben elıállításra kerülı választáshoz szükséges nyomtatványok
gyártását.
 A választás napján az aljegyzı irányításával gondoskodik a rögzítési feladatok
ellátásában.

8.) Pap Gábor köztisztviselı:
 Feladatait az aljegyzı irányításával látja el, gondoskodik a választás során az
informatikai rendszer biztonságos mőködésérıl.
Gyomaendrıd, 2010. február 3.
Dr. Csorba Csaba
jegyzı

