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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 98/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. április 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 
 

Előterjesztő:    dr. Dombóvári Csaba jegyző mint a Helyi Választási Iroda vezetője  
 

Készítette:    Koór Henrietta csoportvezető, Szervezési Csoport 
 

 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi 

választását.  

 

A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választása időpontjának kitűzését követően Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 8-án tartott 

ülésén a 94/2018. (III.8.) sz. határozatával választotta meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait és  

póttagjait, akiknek a megbízatása a következő országgyűlési képviselők általános választására 

létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 

A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választása óta eltelt időszakban az akkor megválasztott 

bizottsági tagok, póttagok közül több személy esetében változás következett be személyi 

körülményeikben, ami miatt már nem tudják ellátni megbízatásukat. 

 

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

36.§ (2) bekezdése alapján:  

 

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. 

 

36. § (2) Ha a póttag megbízatása megszűnik, a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a 

fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új póttagot 

választhat. 

 

A szavazatszámláló bizottságok legalább 5 tagból állnak, a három választott tag mellett a jelölő 

szervezetek által megbízott tagok alkotják. 

 

A Ve. 171.§ alapján: 

171. § (1) Ha a szavazatszámláló bizottság - az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 

választási bizottság - munkájában részt vevő tagok száma kevesebb mint öt, a helyi választási iroda 

vezetője a póttagok közül a bizottságot kiegészíti. Ha ilyen módon nincs lehetőség a bizottság 

kiegészítésére, akkor arról a területi választási iroda vezetője gondoskodik más település 

szavazatszámláló bizottsági póttagjának megbízásával. 

(2) Ha a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak a 

száma három alá csökken, vagy a szavazás a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a 

választás lebonyolítását veszélyeztető esemény miatt lehetetlenné válik, a szavazást a szavazatszámláló 

bizottság jelen lévő tagjai azonnal felfüggesztik, az urnát, továbbá az iratokat zárolják, és a 

felfüggesztés tényéről a helyi választási iroda vezetőjét a szavazás törvényes folytatásának biztosítása 

érdekében haladéktalanul értesítik. 
 

Tehát amennyiben a választás napján a 3 választott tag vagy a delegált tagok bármely okból történő 

kiesése okán a bizottság létszáma 5 fő alá csökken, akkor a HVI vezetője a Ve. alapján 5 főre köteles 

kiegészíteni. 

 

Annak érdekében, hogy az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán a 

törvényi előírásnak megfelelő létszámú szavazatszámláló bizottságok működhessenek, indokoltnak 

tartom, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ve. 

24.§ (1) bekezdése, illetve a 36.§ (2) bekezdése alapján póttagokat válasszon. 

 

 



A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztását jelen előterjesztés keretében 

indítványozom. 

 

Az indítványozott személyek megfelelnek a szavazatszámláló bizottságok póttagjaira vonatkozó 

törvényes feltételeknek: a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgárok, valamint velük szemben összeférhetetlenségi ok - nyilatkozatuk alapján - nem áll 

fenn. 

 

A Ve. 25. § (1) és (3) bekezdése alapján: 

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.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2019. április 16. 

dr. Dombóvári Csaba s.k. 

     jegyző 

mint a Helyi Választási Iroda     

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, illetve a 36.§ (2) bekezdése 

alapján a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

 

1. Olgyay Csaba Jánosné 

2. Dr. Reines János 

3. Csima Ferenc 

4. Fodor Julianna 

5. Zsiros Mihály Ferenc 

6. Borsos Ferenc Józsefné 

7. Füzes Gábor Iván 

8. Sifrik Tamás 

9. Kálmán Aranka 

10. Koncsik Piroska Gizella 

11. Somogyi Sándor 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 

 

 

 

 


