
       Iktató szám: 158/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. augusztus 28.-i ülésére 

 

 
Tárgy:              Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak, 

          valamint a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság póttagjainak  
          választása 

 

Előterjesztő:    dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 

Készítette:    dr. Székelyhidi Lívia Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 x egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  
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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az országgyűlési képviselők választására, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására és az 
Európai Parlament tagjainak általános választására a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) rendelkezéseinek megfelelően a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2014. (II. 13.) számú 
határozatával megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. 
 
A 2014. októberében esedékes helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választására szükséges a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.  
A választási bizottságok elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a 
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és 
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választási bizottságok a 
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, választott és megbízott 
tagokból áll. 
 
A Ve. 14. § (4) bekezdése alapján az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 
választási bizottság legalább öt, és a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi 
választási bizottság legalább három tagból áll. 
 
A Ve. 23. §-a kimondja, hogy a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel 
rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon 
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyről a 
képviselő-testület egy szavazással dönt, és a Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási 
bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 

A Ve. 28. § (1) alapján a helyi választási bizottság további egy-egy tagját a 
választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a 
választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. A megbízott tagokat a legkésőbb a 
szavazás napját megelőző tizenhatodik napon lehet bejelenteni a választási bizottság 
elnökénél. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azonban a 
megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. 
 
A Ve. 17. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottságnak csak a településen 
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a választott 
tagja. A megbízott tag az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat, azonban a 
megbízott tagnak nem szükséges a településen lakóhellyel rendelkeznie. 
 
A Ve. 18. § (1) bekezdése rögzíti az összeférhetetlenségi szabályokat, amely alapján a 
választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, 
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar 
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Továbbá nem lehet a 
választási bizottság választott tagja a fentieken túl párt tagja, a választókerületben jelöltet 
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi 
területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati 



jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 
közalkalmazott kivételével, állami vezető. 
 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
37/2014. (II. 13.) számú határozatával megválasztotta a Ve.14. § (4) bekezdése alapján a 
nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok 5 tagját, valamint egy póttagot. Tekintettel arra, 
hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozóan a Ve. 311. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy a választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot, 
így nincsen delegált tagja a bizottságnak, ennek megfelelően a szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak számának kiegészítése szükséges. 
 
A helyi választási bizottságok tagjainak és póttagjainak valamint a nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztását az előterjesztés határozati 
javaslatában foglaltak szerint kezdeményezem. A javasolt személyek megfelelnek a fentebb 
említett törvényes feltételeknek, továbbá velük szemben összeférhetetlenségi ok nyilatkozatuk 
alapján nem áll fenn. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjait és a 
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság póttagjait a határozati javaslat szerint megválasztani 
szíveskedjen. 
 

Budapest, 2014. augusztus 25. 
 

dr. Nagy Hajnalka s.k. 
HVI vezetője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a helyi 
választási bizottság tagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 

 
Név: dr. Bugár Zsolt 
 
Név: Talmácsi Péter 
 
Név: Talmácsi Elvira 

 
2. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a helyi 

választási bizottság póttagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 
 

Név: Talmácsi Jánosné 
 

Név: Farkas Miklósné 
 
Név: Kerkainé Vákics Anikó 
 
Név: dr. Pomázi Miklós 

 
3. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-a alapján a nemzetiségi 

szavazatszámláló bizottság póttagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 
 

Név: Huszárik Csaba 
 
Név: Viszoki Máté 
 
Név: Bődy Enikő 
 
Név: Szakács András 
 
Határidő: 2014. augusztus 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


