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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2014. évi választását 2014.
április 6. napjára tűzte ki.
A 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 24.§ (1) bekezdése 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.”
A szavazatszámláló bizottságok tagjaira és póttagjaira az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint
teszek javaslatot. A javasolt személyek a korábbi szavazatszámláló bizottsági tagok, illetve a
honlapon, a 9. TV-ben valamint a hirdetőtáblán megjelent felhívásra jelentkezett személyek
közül kerültek kiválasztásra. Az indítványozott választópolgárok megfelelnek a
szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira, póttag vonatkozó törvényes feltételeknek: a
településen lakcímmel rendelkeznek, szerepelnek a központi névjegyzékben, valamint velük
szemben összeférhetetlenségi ok nyilatkozatuk alapján nem áll fenn.
A Ve. 308. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a törvény I-XII.
Fejezetét, továbbá a 307/D. §, a 307/F. § és a 307/L. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit a
nemzetiségi önkormányzati választásokra vonatkozó fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásának időpontjára
vonatkozóan a Ve. hivatkozott fejezete nem tartalmaz speciális szabályokat, így a nemzetiségi
önkormányzati választáson működő szavazatszámláló bizottságot is legkésőbb a Ve. 24. § (1)
bekezdésben megjelölt határidőig kell megválasztani.
Javasolom, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait is válassza meg most a T. Képviselő-testület.
A nemzetiségi önkormányzati választások során működő szavazatszámláló bizottság
választott tagjainak száma a Ve.14. § (4) bekezdése és 311. § (2) bekezdése alapján 5 fő.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Ve. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a
választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható
be, valamint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt a Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjait a határozati
javaslat szerint megválasztani szíveskedjen.
Budapest, 2014. február 05.
dr. Nagy Hajnalka s.k.
HVI vezetője

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a
szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak a 29/2014. számú előterjesztés
mellékletében felsorolt személyeket választja meg.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

