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Előterjesztés címe és tárgya:
a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

A tárgykört rendező jogszabály:
- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
- 3/2014. (I.20.) KIM rendelet a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Előterjesztő:
Dr. Sisa András jegyző
Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET!

Az országgyűlési általános választások időpontjának kiírásával egyidejűleg a korábbi
szavazatszámláló bizottságok tagjainak jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnt.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
„24. § (1) 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 bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés,
a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.
26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési
egyéni választókerületi választási bizottság,
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási
bizottság,
c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi választási iroda vezetőjének
indítványára a Nemzeti Választási Bizottság
- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.”

A fenti rendelkezésekből kitűnik, hogy választásról szóló jogszabály kötelezően előírja az új
szavazatszámláló bizottságok megválasztását legkésőbb március 17. napján 16 óráig akként, hogy a
bizottságok tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője – a jegyző – tesz indítványt, melyhez módosító
javaslat nem nyújtható be. Amennyiben a bizottság tagjait a képviselő-testület nem választja meg,
úgy személyükről az egyéni választókerületi bizottság jogosult dönteni.
Az előterjesztés előkészítése során az indítványozott tagokkal az egyeztetés megtörtént, előzetesen
mindenki vállalta a megbízatást. A javasolt bizottsági tagok korábbi választásokban már részt vett,
gyakorlott személyek.
A település mindkét szavazatszámláló bizottsága 3-3 választott tagból áll, melyet kiegészít a pártok
által delegált tagok köre azzal, hogy a szavazókörökben a választás napján minimálisan öt fő a
bizottság létszáma. A szükséges létszám érdekében így megfelelő számú póttag választása is
szükséges. A bizottsági tagok megválasztására települési szinten kerül sor, egyetlen szavazással.
Dr. Sisa András
jegyző
Határozati javaslat:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014 (III.03.) számú határozata
a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24.§ (1) bekezdése szerint a települési szavazókörök szavazatszámláló bizottságaiba az

alábbi tagokat, illetőleg póttagokat választja meg:
001. számú szavazókör (Felcsút, Fő u. 140. - Általános Iskola)
tagok:
Miklós Dénesné (Fő u. 156.)
Tóth Sándorné (Kossuth u. 67.)
Harangozó Vivien Katalin (Fő u. 22.)
póttagok:
Borsos László (Kossuth u. 32.)
Kincses Julianna (Fő u. 158.)
002. számú szavazókör (Felcsút, Fő u. 75. - Községháza)
tagok:
Tokodi Jánosné (Fő u. 201.)
Harangozó Barbara (Fő u. 22.)
Androvicsné Domján Angéla (Arany J. u. 12.)

póttagok:
Leithi Vilmosné (Kossuth u. 3.)
Varga Szvitlana (Kolozsvári u. 12.)
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Jegyző

