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      Iktató szám: 161/2016. 

 
 

             ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 1-i ülésére 

 
 

Tárgy:     Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 
 
Előterjesztő:    dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 
 
Készítette:    Koór Henrietta szervezési csoportvezető 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó 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! 

 

 

Dr. Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára országos 

népszavazást tűzött ki. Az országos népszavazáson kerületi szinten választási szervként a 

szavazatszámláló bizottságok működnek. A bizottsági tagok, illetve szükséges számban a 

póttagok megválasztása a Képviselő-testület hatásköre. 

 

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 24.§ (1) 

bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület az országgyűlési képviselők általános 

választásának kitűzését követően megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját 

és szükséges számban a póttagokat a 37/2014. (II.13.) számú határozattal.  

 

A Ve. 34.§ (1) bekezdés a-c) és f) pontja szerint a választási bizottság tagjának megbízatása 

megszűnik, ha a megbízatás 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek, a 18. § szerinti 

összeférhetetlenség esetén, lemondással, tag halálával. 

A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok közül 13 fő mondott le, és 8 fő esetén 

a 17.§ szerinti feltételek megszűntek. Emiatt új tagok, illetve póttagok megválasztása 

szükséges. 

 

A szavazatszámláló bizottságok tagjaira és póttagjaira a 161/2016. számú előterjesztés 

melléklete szerint teszek javaslatot. A javasolt személyek a honlapon, a 9. TV-ben, a 

Ferencváros Újságban, valamint a hirdetőtáblán megjelent felhívásra jelentkezett személyek 

közül kerültek kiválasztásra. Az indítványozott választópolgárok megfelelnek a 

szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira, póttagjaira vonatkozó törvényes 

feltételeknek: a településen lakcímmel rendelkeznek, szerepelnek a központi névjegyzékben, 

valamint velük szemben összeférhetetlenségi ok nyilatkozatuk alapján nem áll fenn. 

 

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, 2016. augusztus 26. 

 

 

 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő s.k. 

HVI vezetője 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

hogy a 37/2014. (II.13.) számú határozatát módosítja és a szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak és póttagjainak a megüresedett szavazatszámláló bizottsági helyeire a 161/2016. 

számú előterjesztés mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

 

Határidő: 2016. szeptember 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


