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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. február 15-én tartandó ülésére 

 

Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok választásáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző (Helyi választási 

Iroda Vezetője) 

Tárgyalja: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület is előtt is ismert, a Köztársasági Elnök az országgyűlési 

képviselők 2018. évi általános választását 2018. április 8-ra tűzte ki.   

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 24.§. (1) 

bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban 

póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők 

általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon 

választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.  

 

A szavazatszámláló bizottságnak 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, azaz nem esik kizáró ok 

alá. A választási bizottságnak nem lehet tagja képviselő, alpolgármester, jegyző, másik 

választási bizottság tagja, választási iroda tagja, valamint jelölt. Nem lehet a választási 

bizottság választott tagja a párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 

a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szerv 

foglalkoztatottja, valamint az aktuális választás tekintetében a választási bizottság 

illetékességi területén működő egyéb közigazgatási szerv foglalkoztatottja, kivéve a 

közalkalmazott.  

 

A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 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. 37. § (2) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja a 

polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény 

szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. A Ve. 38. § (1) bekezdése alapján a választási 

bizottság – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét követően – alakuló ülést tart. 

A választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és 

annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek 

javaslatot. 

 

Az előterjesztés előkészítése során megkeresésre kerültek az elmúlt időszakban 

szavazatszámlálói feladatokat ellátó bizottsági tagok és felmértük, hogy a gyakorlott kollégák 
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közül ki tudja ellátni a bizottsági tagsági feladatokat, majd a felülvizsgált szavazókörökre 

tekintettel átalakítottuk a választott tagok összetételét.  

 

A kieső tagok helyére vonatkozóan szintén a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései 

tartalmaznak iránymutatást. Ennek megfelelően amennyiben az SzSzB választott tagjának 

megbízatás megszűnik, a kiesett tag helyébe a HVI vezető által kijelölt póttag lép. 

Amennyiben a HVI vezetője nem rendelkezik megfelelő számú póttaggal, úgy a települési 

önkormányzat képviselő-testülete új póttagokat választ.  

 

Fentiekre tekintettel előkészítésre került a Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok 

névsora.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a választási eljárásról szóló törvény alapján 

a határozathoz sincs lehetőség módosító indítvány benyújtására, így azt a Tisztelt Képviselő-

testületnek egy szavazással van lehetősége eldönteni.  

 

Kérem, hogy a választási eljárás gördülékeny lefolytatásához a mellékelt határozati javaslat 

elfogadásával hozzájárulni szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2018. február 8. 

 

 Dr. Blága János 

 jegyző 

 HVI vezető 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2018. (II. 15.) határozata 

Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról  

 

Füzesgyarmat Városi Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Füzesgyarmat városban működő 

szavazatszámláló bizottság tagjaivá és póttagjaivá az alábbi, Füzesgyarmat városban 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárokat választja meg:   

 

Tag neve Tag lakcíme 

Csák Imre 5525 Füzesgyarmat, Toldi u. 18. 

Lázárné Tóth Mónika 5525 Füzesgyarmat, Mikszáth u. 12. 

Petri Károly 5525 Füzesgyarmat, Kolozsvári u. 17. sz. 

Kovácsné Komócsin Ilona 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 110/a. 

Kiss István 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 25. 

Báthoriné Gyáni Magdolna 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. 

Makráné Borbíró Eszter 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 2/a C. 

Ibrányiné Tóth Babett 5525 Füzesgyarmat, Ady E. u. 42. 

Földi Emma 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 23. 

Gergely Józsefné 5525 Füzesgyarmat, Kinizsi u. 23. 
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Homoki Éva 5525 Füzesgyarmat, Kont u. 2. 

Galambos Jánosné 5525 Füzesgyarmat, Kolozsvári u. 17. 

Bercziné Vári Eszter 5525 Füzesgyarmat, Május 1. u. 43. 

Bujdosó Károlyné 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 100. 

Csák András István 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 17. 

  

Póttag neve Póttag lakcíme 

Károlyi Zsigmondné 5525 Füzesgyarmat, Petőfi u. 9. 

Nyéki Szabolcs 5525 Füzesgyarmat, Rákóczi u. 14. 

Csák Emese 5525 Füzesgyarmat, Garalapos u. 11. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megválasztott tagokkal és póttagokkal 

a törvényben foglalt esküt tetesse le. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Blága János HVI vezető 
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