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Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

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

a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 

önkormányzat képviselő-testülete választja meg. 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok tagjait és 

póttagjait  a 9(2014. (III.11.) határozatával megválasztotta. 

A megválasztott tagok, póttagok közül Pálmai Károlyné, Zvekanovics Lászlóné Bócz Jánosné, 

Horváthné Rapolder Ágnes jelentette be lemondását 

A Ve. 35. § (1) bekezdése szerint ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása megszűnik, 

helyébe a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt póttag 

lép. 

A megválasztott póttagok lemondása következtében szavazatszámláló bizottsági tag lemondása 

esetén helyébe lépő póttag kijelölésére nincs lehetőség. 

A Ve. 35. § (2) bekezdése szerint póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete új 

tagot választ. 

A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 

Az összeférhetetlenségi okokat a Ve. 18. §-a az alábbiak szerint állapítja meg: 

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja 

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 

h) jelölt. 



(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 

a) párt tagja, 

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

d)13 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, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

A Ve.24. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság választott tagjai és a póttagok 

személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt 

Mindezek alapján indítványozom, hogy a Képviselő-testület szavazatszámláló bizottsági póttagnak 

válassza meg Berkes Róbertnét, Györei Katalint, Krebsz Józsefnét, dr. Kunos Viktóriát, Szatmári 

Ágnest. 

A javasolt személyek a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, velük szemben összeférhetetlenség 

nem áll fenn.  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Ve. 24. § (1) bekezdése szerint a póttagokat települési 

szinten kell megválasztani.   

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

módosító javaslat nem nyújtható be, a (2) bekezdés szerint a megválasztásról egy szavazással kell 

dönteni.    

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv. 

46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület a hatáskörébe utalt választás tárgyalásakor az 

érintett kérésére zárt ülést tart . 

Az Mötv 50. §-a értelmében a döntéshez minősített többség ( az önkormányuzati képviselők több 

mint felének igen szavazata) szükséges. 

 

Kismaros, 2016-09-14. 

 

                                                                                              Dr. Horváth Péter 

                                                                                                  a HVI vezetője      

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300036.TV#lbj12ide115


 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testület Berkes Róbertnét, Györei Katalint, Krebsz 

Józsefnét, dr. Kunos Viktóriát, Szatmári Ágnest szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja. 

                               

 


