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Gödi Helyi Választási Iroda 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-mail: valasztas@god.hu

SÍSH

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

soron következő ülésére

Tárgy: a Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására vonatkozó 
javaslat

A határozathozatalhoz minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának időpontját a 
7/2022. (I. 11.) KE határozat 2022. április 3. napjára tűzte ki, ugyanezen a napon 8/2022. (I. 11.) KE 
határozat értemében országos népszavazást is tartanak.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdésének 
első fordulata értelmében a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, A döntés meghozatalának 
határideje a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási 
eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2. § (2) 
bekezdése alapján 2022. március 14-én 16.00 óráig.

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 
szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy 
szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 
jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókor. A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a 
szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan 
figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A fentiekre tekintettel Göd település 17 szavazókörében működő szavazatszámláló bizottság (a 
továbbiakban: SzSzB) tagjainak megválasztásáról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek.

I. Az SzSzB-re vonatkozó általános jogszabályi rendelkezések és a bizottság tagjaira 
irányadó kizárási szabályok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, 
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes 
rendjének helyreállítása. Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda 
vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. Az SzSzB 
választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság 
alakuló üléséig tart.

Főszabály szerint az SzSzB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési 
képviselők választásán jelöltként indulhat. Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, 
hogy az országgyűlési képviselők választásán választható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az,
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akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a 
választójogból kizárt. Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet 
alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését 
tölti.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, 
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati 
jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a 
tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Nem lehet a választási bizottság 
választott tagja a fentieken túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a 
választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel 
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, 
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével. 
(Az SzSzB-re vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a kizárási szabályokat a Ve. 14. § (1) és (4) 
bekezdése, 17. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, 18. § (1) és (2) bekezdései, 33. § (3) bekezdés 
a) pontja, továbbá az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdése és (6) bekezdés első mondata, valamint a 
2011. évi CCIII. törvény 2. § (3) bekezdése tartalmazza.)
A határozati javaslatban szereplő személyek esetében a fentiek (lakcím, központi névjegyzékben 
szereplés, választójog) ellenőrzése megtörtént, illetve nyilatkoztak arról, hogy a jogszabályi 
követelményeknek megfelelnek, megválasztásuknak akadálya nincs.

II. Az SzSzB tagjai megválasztására irányuló indítvány előkészítése

A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint az SzSzB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos 
népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, 
a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes 
szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM 
rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a helyi választási iroda a szavazás napját megelőző 
feladatai körében előkészíti az SzSzB tagjainak választását.

ni. Az SzSzB tagjainak megválasztása során alkalmazandó eljárási szabályok

A Ve. 25. § (1) és (3) bekezdései alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz 
módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
egy szavazással dönt a képviselő-testület. A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint az SzSzB tagjait települési 
szinten kell megválasztani.
A Képviselő-testület döntése alapján megválasztott választási bizottsági tagok szavazókörökbe történő 
beosztására helyi választási irodai hatáskörben kerül sor.

IV. Az SzSzB tagjainak megválasztását követően elvégzendő feladatok

Az SzSzB tagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2022. április 1-én esküt vagy 
fogadalmat tesz. Az SzSzB tagja a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 
fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. A 
választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait. (Az eskü- vagy 
fogadalomtételre vonatkozó szabályokat a Ve. 37. §-a tartalmazza.) A Gödi Helyi Választási Iroda az 
országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos 
népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, 
a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes 
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szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM 
rendelet 9. § (1) bekezdés f), g) és h) pontjai alapján gondoskodik az SzSzB tagjainak eskü-, illetve 
fogadalomtételéről, helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SzSzB tagjainak nevét, valamint 
az SzSzB tagjainak adatait rögzíti a választási informatikai rendszerben.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

.../2022. (n....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Göd település 
szavazatszámláló bizottságainak tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

Név:
1. Nagy Katalin
2. Árkosy Anna Jolán
3. Árkosy Kornél István
4. Trembeczki Dóra
5. Horváth Gabriella Júlia
6. Pató Istvánná
7. Stetina Mónika
8. Lengyel Barbara
9. Garamszegi Krisztina Eszter
10. Lázár Zsigmond
11. Gaál Árpádné
12. Gaál Árpád
13. Szabóné Kalmár Erzsébet
14. Kozma Miklósné
15. Berkes Károly
16. Patócs József
17. Lugosi Márta Mária
18. Havasné Udvary Zsuzsanna
19. Balatoni Attila
20. Dudás Ádám
21. Lovasi Lászlóné
22. Majoros Erik Istvánná
23. Komáromi Róbertné
24. Pusztai Szabolcsné
25. Filip Anetta Bettina
26. Szűcs Ferenc
27. Detre László
28. Szaszák Györgyné
29. Szabó Istvánná
30. Szűcs István
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31. Pusztai Fruzsina
32. Vida Ákos
33. Árkosy Lászlóné
34. Rosenzweig Mihály
35. Ács Sándor Péterné
36. Markó Éva
37. Erdész Ildikó

38. Kiss Mónika

39. Erdész Imre
40. Száj bért Dóra
41. Elek Laura Zsuzsanna
42. Szokolai Dóra
43. Jernei Gábor László
44. Vetter Ilona Adrienn

45. Adorjánná Balogh Krisztina 
Katalin

46. Kunvári Krisztina
47. Bagdi József
48. Biró Katalin
49. Mártonná Katona Krisztina
50. Szádóczky Istvánná
51. Márton Veronika Klára
52. Zavaczky Péterné
53. Gurmai Ágnes
54. Gidófalvy Ildikó
55. Tegzes István
56. Kőhalmi István
57. Kőhalminé Mitukh Mónika
58. Lovasi Natasa Klára
59. Polacsek Zsolt
60. Kulin Péter Viktor
61. Baraczka Eszter
62. Széli Krisztián László
63. Mocsári Tamás

64. Sziics Anna

65. Békési István
66. Laczkó László Árpád
67. Veit Nóra
68. Csehi Gábor
69. Vida-Szabó Emese Rita
70. Wéber Huba
71. Göllner Tamás
72. Balázs Botond
73. Bitó Róbert
74. Mikesyné Bánvölgyi Ildikó
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75. Binder Zsuzsanna
76. Lukács Beatrix Laura
77. Lukács Viktória Erzsébet
78. Mikesy Pongrác
79. dr. Sándor Roland
80. Orosi Petra
81. Pataji József
82. Popovics György
83. Ónodi Szabó Géza
84. Gerdán Liza Gabriella
85. Gaál Péter Gergő
86. Fellner Bálint
87. Biró Veronika Janka
88. Arkosy Bálint László
89. Slezsák Zsuzsanna
90. Szekeres Andrea
91. Kármán György
92. Baranyai Péter
93. Romvalter Ildikó
94. Fehérné Menyhért Edit
95. Borbás Tünde
96. Adorján Sándor
97. Makk Edit

98. Szabó Dávid

99. Szabó-Mólt Melinda

100. Mészáros Árpádné

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános 
választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

Felelős: HVI vezető, Esküvételért: polgármester
Határidő: 2022. április 1.

Göd, 2022. február 24.
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Tárgy: a Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására vonatkozó 
javaslat

A határozathozatalhoz minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának időpontját a 
7/2022. (I. 11.) KE határozat 2022. április 3. napjára tűzte ki, ugyanezen a napon 8/2022. (I. 11.) KE 
határozat értemében országos népszavazást is tartanak.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdésének 
első fordulata értelmében a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, A döntés meghozatalának 
határideje a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási 
eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2. § (2) 
bekezdése alapján 2022. március 14-én 16.00 óráig.

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 
szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy 
szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 
jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókor. A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a 
szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan 
figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A fentiekre tekintettel Göd település 17 szavazókörében működő szavazatszámláló bizottság (a 
továbbiakban: SzSzB) tagjainak megválasztásáról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek.

I. Az SzSzB-re vonatkozó általános jogszabályi rendelkezések és a bizottság tagjaira 
irányadó kizárási szabályok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, 
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes 
rendjének helyreállítása. Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda 
vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. Az SzSzB 
választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság 
alakuló üléséig tart.

Főszabály szerint az SzSzB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési 
képviselők választásán jelöltként indulhat. Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, 
hogy az országgyűlési képviselők választásán választható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az,
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akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a 
választójogból kizárt. Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet 
alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését 
tölti.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, 
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati 
jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a 
tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Nem lehet a választási bizottság 
választott tagja a fentieken túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a 
választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi állam igazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi állam igazgatási szervvel 
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, 
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével. 
(Az SzSzB-re vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a kizárási szabályokat a Ve. 14. § (1) és (4) 
bekezdése, 17. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, 18. § (1) és (2) bekezdései, 33. § (3) bekezdés 
a) pontja, továbbá az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdése és (6) bekezdés első mondata, valamint a 
2011. évi CCIII. törvény 2. § (3) bekezdése tartalmazza.)
A határozati javaslatban szereplő személyek esetében a fentiek (lakcím, központi névjegyzékben 
szereplés, választójog) ellenőrzése megtörtént, illetve nyilatkoztak arról, hogy a jogszabályi 
követelményeknek megfelelnek, megválasztásuknak akadálya nincs.

II. Az SzSzB tagjai megválasztására irányuló indítvány előkészítése

A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint az SzSzB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos 
népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, 
a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes 
szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM 
rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a helyi választási iroda a szavazás napját megelőző 
feladatai körében előkészíti az SzSzB tagjainak választását.

III. Az SzSzB tagjainak megválasztása során alkalmazandó eljárási szabályok

A Ve. 25. § (1) és (3) bekezdései alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz 
módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
egy szavazással dönt a képviselő-testület. A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint az SzSzB tagjait települési 
szinten kell megválasztani.
A Képviselő-testület döntése alapján megválasztott választási bizottsági tagok szavazókörökbe történő 
beosztására helyi választási irodai hatáskörben kerül sor.

IV. Az SzSzB tagjainak megválasztását követően elvégzendő feladatok

Az SzSzB tagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2022. április 1-én esküt vagy 
fogadalmat tesz. Az SzSzB tagja a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 
fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. A 
választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait. (Az eskü- vagy 
fogadalomtételre vonatkozó szabályokat a Ve. 37. §-a tartalmazza.) A Gödi Helyi Választási Iroda az 
országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos 
népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, 
a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes 
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szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM 
rendelet 9. § (1) bekezdés f), g) és h) pontjai alapján gondoskodik az SzSzB tagjainak eskü-, illetve 
fogadalomtételéről, helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SzSzB tagjainak nevét, valamint 
az SzSzB tagjainak adatait rögzíti a választási informatikai rendszerben.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

.../2022. (II....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Göd település 
szavazatszámláló bizottságainak tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

Név: Lakcím:
1. Nagy Katalin
2. Árkosy Anna Jolán
3. Arkosy Kornél István
4. Trembeczki Dóra
5. Horváth Gabriella Júlia
6. Pató Istvánné
7. Stetina Mónika
8. Lengyel Barbara
9. Garamszegi Krisztina Eszter
10. Lázár Zsigmond
11. Gaál Árpádné
12. Gaál Árpád
13. Szabóné Kalmár Erzsébet
14. Kozma Miklósné
15. Berkes Károly
16. Patócs József
17. Lugosi Márta Mária
18. Havasné Udvary Zsuzsanna
19. Balatoni Attila
20. Dudás Ádám
21. Lovasi Lászlóné
22. Majoros Erik Istvánné
23. Komáromi Róbertné
24. Pusztai Szabolcsné
25. Filip Anetta Bettina
26. Szűcs Ferenc
27. Detre László
28. Szaszák Györgyné
29. Szabó Istvánné
30. Szűcs István
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31. Pusztai Fruzsina
32. Vida Ákos
33. Árkosy Lászlóné
34. Rosenzweig Mihály
35. Ács Sándor Petemé
36. Markó Éva
37. Erdész Ildikó

38. Kiss Mónika

39. Erdész Imre
40. Száj bért Dóra
41. Elek Laura Zsuzsanna
42. Szokolai Dóra
43. Jernei Gábor László
44. Vetter Ilona Adrienn

45. Adorjánná Balogh Krisztina 
Katalin

46. Kunvári Krisztina
47. Bagdi József
48. Bíró Katalin
49. Mártonná Katona Krisztina
50. Szádóczky Istvánná
51. Márton Veronika Klára
52. Zavaczky Péterné
53. Gurmai Ágnes
54. Gidófalvy Ildikó
55. Tegzes István
56. Kőhalmi István
57. Kőhalminé Mitukh Mónika
58. Lovasi Natasa Klára
59. Polacsek Zsolt
60. Kulin Péter Viktor
61. Baraczka Eszter
62. Széli Krisztián László
63. Mocsári Tamás

64. Sziics Anna

65. Békési István
66. Laczkó László Árpád
67. Veit Nóra
68. Csehi Gábor
69. Vida-Szabó Emese Rita
70. Wéber Huba
71. Göllner Tamás
72. Balázs Botond
73. Bitó Róbert
74. Mikesyné Bánvölgyi Ildikó
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75. Binder Zsuzsanna
76. Lukács Beatrix Laura
77. Lukács Viktória Erzsébet
78. Mikesy Pongrác
79. dr. Sándor Roland
80. Orosi Petra
81. Pataji József
82. Popovics György
83. Ónodi Szabó Géza
84. Gerdán Liza Gabriella
85. Gaál Péter Gergő
86. Fellner Bálint
87. Biró Veronika Janka
88. Arkosy Bálint László
89. Slezsák Zsuzsanna
90. Szekeres Andrea
91. Kármán György
92. Baranyai Péter
93. Romvalter Ildikó
94. Fehérné Menyhért Edit
95. Borbás Tünde
96. Adorján Sándor
97. Makk Edit

98. Szabó Dávid

99. Szabó-Mólt Melinda

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános 
választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

Felelős: HVI vezető, Esküvételért: polgármester 
Határidő: 2022. április 1.

Göd, 2022. február 17.

Gödi Helyi Választási Iroda vezetője


