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Előterjesztés 

 

A szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak 

megválasztásáról  

1. előterjesztés száma: 43/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

-  a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek 

és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018. évi országgyűlési általános választások időpontjának kiírását követően a képviselő-

testület a 19/2018. (I.31.) számú határozatával megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok 

tagjait és póttagjait.  

 

A választás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, valamint az SZSZB-k 

működőképességéhez, a határozatképesség biztosításához szükséges további póttagok 

megválasztása. 

 

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

bekezdése rendelkezik arról, hogy a szavazatszámláló bizottság (továbbiakban: SZSZB) 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 (továbbiakban: HVI) 

vezetője tesz indítványt. Az SZSZB tagokat és a póttagokat települési szinten kell 

megválasztani, vagyis a tagokat és a póttagokat nem adott SZSZB-be választja meg a 

képviselő-testület.  

 

A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz 

módosító javaslat nem nyújtható be.  

A Ve. 25.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

egy szavazással dönt a képviselő-testület. 

Az SZSZB választott tagja és póttagja (valamint megbízott tagja) legkésőbb a szavazást 

megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. (Ve. 37.§. (1) bek.)  

 

Fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő az SZSZB-k további 

póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat. Tájékoztatom továbbá a tisztelt 

képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a Ve. 18.§-ban 
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foglalt összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, továbbá választójoggal 

rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat 

nélkül, egy szavazással dönteni szíveskedjen. 

 

Bicske, 2018. február 8. 

                                                                               

 

Fritz Gábor 

                                                                                   HVI vezető 

 

 

1. melléklet az 43/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztásáról  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske város területén működő 

szavazatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi bicskei választópolgárokat választja meg: 

 

 

 

                    

                                   Póttagok 

 

1. Párdi Mátyás 2060 Bicske, Szondi utca 35. 

2. Párdi Mátyásné 2060 Bicske, Szondi utca 35. 

3. Ferenczi- Konrád Krisztina 2060 Bicske, Zrínyi u. 23. 

4. Néma Pálné  2060 Bicske, Akácfa u. 1. 
 

 

Határidő: 2018. február 14. 

Felelős: HVI vezető 

 

 


