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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018. évi országgyűlési általános választások időpontjának kiírását követően, 2018. januárjában 

kerültek megválasztásra a szavazatszámláló bizottságok, melyek tagjainak jogviszonya a következő 

általános választások kiírásáig tart, és ezek a személyek látják el minden köztes választás, illetőleg 

népszavazás során a szavazatszámlálás feladatait.  

 

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. 

(2) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottságot választani. 

(3) A 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát a helyi választási iroda vezetője a 

póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha - az átjelentkező választópolgárokra 

tekintettel - a szavazókör névjegyzékében szereplő választópolgárok száma meghaladja a kilencszázat. 

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 2018. januárban megválasztott bizottsági tagok, póttagok közül volt, aki nem tudta vállalni 

jelenlegi személyi körülményei miatt - szabadságának ütemezése, építkezés - a helyben vállalt 

feladatainak ellátását.  

 

A kieső és az esetleges akadályoztatása miatt távollévő bizottsági tagok pótlásáról a 2018. 

augusztus 12-i időközi polgármester választásra tekintettel szükséges döntenünk. A bizottságok 

tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője – a jegyző – tesz indítványt, melyhez módosító javaslat 

nem nyújtható be. Az előterjesztés előkészítése során az indítványozott és megválasztani javasolt új 

tagokkal az egyeztetés megtörtént: előzetesen mindenki vállalta a megbízatást.  
 

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, mivel a pártok delegálásának elmaradása esetén a bizottságok öt főre történő 

kiegészítésére, illetőleg a választás napján a három választott tag bármely okból történő kiesésére is 

fel kell készülnünk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket az alábbi határozat javaslat elfogadására! 

 

Tisztelettel: 

Dr. Sisa András 

      jegyző 



  



 

Határozati javaslat: 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018 (VIII.08.) számú határozata 

a Szavazatszámláló Bizottságok új póttagjainak megválasztásáról  

 

 

 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24.§ (1) bekezdése szerint a települési szavazókörök szavazatszámláló bizottságaiból kieső 

és az esetleges akadályoztatása miatt távollévő tagok/póttagok pótlására az alábbi tagokat, illetőleg 

póttagokat választja meg: 
 

 
 

póttagok: 

  Varáné Németh Barbara (Felcsút, Arany J. u. 8.) 

 

   Halász Szilvia     (Felcsút, Fő u. 154.) 

 

 

A korábban megválasztott tagok, illetőleg póttagok megbízatását jelen határozat nem érinti. 

 

 

 

 

     Határidő: Azonnal 

     Felelős: Jegyző 

 


