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Az Országgyű lés

	 /2011 .(	 ) OGY határozata

a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a helyi önkormányzat i
képviselők és polgármesterek 2010 . október 3-án megtartott választás a

megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladato k
végrehajtásáról szóló jelentése elfogadásáró l

Az Országgyű lés

1. elfogadja a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a választási eljárásró l
szóló 1997. évi C . törvény 153. §-ának (3) bekezdése alapján el őterjesztett a
helyi önkormányzati képvisel ők és polgármesterek, 2010. október 3-án
megtartott választásának megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolato s
állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentését ,

2. megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 201 0
október 3-án megtartott választása törvényes rendben zajlott le ,

3. köszönetét fejezi ki a választások megszervezésében és lebonyolításába n
közreműködő helyi és területi és országos választási szervek tagjainak, akik,
illetve amelyek hozzájárultak az önkormányzati választások törvénye s
lebonyolításához .
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A választási eljárásról szóló 1997 . évi C. törvény 153 . §-ának (3) bekezdés e
értelmében a közigazgatási és igazságügyi miniszter köteles beszámolni a helyi
önkormányzati képvisel ők és polgármesterek választásával, kapcsolatos állami
feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról .

E kötelezettségének a miniszter eleget tett, elkészítette és az Országgyűlés elé
terjesztette a helyi önkormányzati képvisel ők és polgármesterek 2010 . október
3-án megtartott választása megszervezésével és lebonyolításával kapcsolato s
állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentést (J/2426. sz .) .

A jelentés alapján megállapítható : a választások előkészítésének é s
lebonyolításának jogi feltételei rendelkezésre állnak . Az önkormányzati
választás jogi környezete 2010-ben megváltozott .

Választások lebonyolítására rendelkezésre álló 5,35 milliárd forintot pénzügy i
előirányzat a feladatok finanszírozására elégséges fedezetet nyújtott .

A választásokat jól el őkészítették, melyen közel 30.000 köztisztviselő és
közalkalmazott, illetőleg több mint 60 .000 választási bizottsági tag vett részt .

A választást eredményesen segítette a jól kiépített közigazgatási informatika i
rendszer.

Az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010 . október 3-án megtartott
választása megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladato k
végrehajtásáról szóló jelentést (J/2426 . sz.). 2011 . február 22-i ülésén
megtárgyalta és azzal egyetértett. Javasolja az Országgyűlésnek, hogy a jelentés t
és a bizottság önálló indítványaként előterjesztett országgyűlési határozati
javaslatot fogadja el .

Budapest, 2011 . február 22 .

Dr. Láng Zsolt
elnök
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