
2013. február 1-jén országszerte megkezdődnek az agrárkamarai választások

Az Országgyűlés a 2012. évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A minden eddiginél szélesebb
bázison megalakuló új köztestület kiterjed a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja
lesz a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az agráripar és a vidékfejlesztés minden piaci szereplője - az
őstermelőktől a nagyvállalatokig, a termelőktől a kereskedőkig. A jogalkotó célja: erős, egységes és
korszerű köztestületet létrehozni a magyar agrárium támogatására, versenyképességének erősítésére
és érdekeinek hatékony védelmére.

A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választásokat követően, legkésőbb 2013.
március 31-ig kell megalakulnia. Küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre választják, az „1 tag - 1
szavazat” elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egyidőben egyetemleges
jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába.

A vidékfejlesztési miniszter a 2013. február 1-21. közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai
választásokra, amelynek előkészítéséért és lebonyolításáért a Magyar Agrárkamara 20 tagú Átmeneti
Elnöksége a felelős.

A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, megyénként több meghirdetett időpontban és
helyszínen, közjegyző jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az
adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden
megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a választási névjegyzékre pótlólag
(fellebbezés után) felkerültek voksolhatnak.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a meghirdetett szavazási helyszínek és időpontok az alábbiak:

2013. február 1. (péntek): 08-18 óra között
5008 Szolnok, Gorkij út 32. (Szandaszőlősi Művelődési Ház)

2013. február 4. (hétfő): 08-18 óra között
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. (Polgármesteri Hivatal, 1. tárgyaló)

2013. február 6. (szerda): 08-18 óra között
5300 Karcag, Kossuth tér 1. (Polgármesteri Hivatal, földszinti házasságkötő terem)

2013. február 8. (péntek): 08-18 óra között
5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 2-6. (Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ)

2013. február 11. (hétfő): 08-18 óra között
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. (Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház)

2013. február 13. (szerda): 09-18 óra között
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 16. (Kunszentmártoni Művelődési Ház)

2013. február 15. (péntek): 08-18 óra között
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. szám (Polgármesteri Hivatal tanácsterme)

2013. február 21. (csütörtök) PÓTNAP: 10-18 óra között
5008 Szolnok, Gorkij út 32. (Szandaszőlősi Művelődési Ház)
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