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Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzı
Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:
Dr. Kiss Imre jegyzı
ELİTERJESZTÉS
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése
alapján a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselı-testülete választja meg. A szavazatszámláló bizottság
választott tagjainak megbízatása a Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja alapján a következı általános
választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart.
Testületünk a 24/2018. (II. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal választotta meg a
szavazatszámláló bizottság tagjait a 2018. április 8-án megtartott országgyőlési képviselık
választására.
A 2019. május 26-ra kiírt Európa Parlamenti képviselı választás elıkészítéseként felülvizsgáltuk a
szavazatszámláló bizottságok létszámát. Írásos megkeresésemre többen úgy nyilatkoztak, hogy a
bizottsági munkában nem kívánnak részt venni.
Hajdúnánás városban 18 szavazókör került kialakításra. Ennek megfelelıen a 18
szavazókörben 54 tag, valamint 38 póttag, összesen 92 fınek kell rendelkezésre állnia a
május végén esedékes EP választásra.
A megválasztott tagok közül a feladatot nem vállaló, vagy bármely más ok miatt a bizottságok
munkájából kiesett tagok pótlásáról gondoskodni kell, melyre a határozati javaslatban foglaltak
szerint teszek javaslatot.
A szavazatszámláló bizottság választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 17. § (1) bekezdésének a)
pontja értelmében a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkezı,
központi névjegyzékben szereplı választópolgár lehet a választott tagja. A megbízott tagokra ez a
feltétel nem vonatkozik. A határozati javaslatban szereplı választópolgárok ellenırzése a
központi névjegyzékben megtörtént, valamennyien megfelelnek a Ve. elıírásainak.
A Ve. 18. §-a szabályozza a választási szervek tagjainak összeférhetetlenségi szabályait az alábbiak
szerint:
„18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselı,
d) alpolgármester,
e) jegyzı,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerzıdéses
katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó
önkéntes tartalékos katona, valamint
h) jelölt.
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(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölı szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezı egyéb
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott kivételével, állami vezetı.
A javaslatban szereplı választópolgárok összeférhetetlenségükrıl a jelentkezési lap kitöltésekor
írásban nyilatkoztak.
A Ve. 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére a helyi
választási iroda vezetıje tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat
települési szinten kell megválasztani, a testületnek nem kell döntenie az egyes személyek
szavazatszámláló bizottságba történı besorolásáról.
A Ve. 25. § (1) bekezdése értelmében a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz
módosító javaslat nem nyújtható be.
A fentiekre tekintettel elıterjesztem az alábbi
Határozati

j a v a s l a t –ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Hajdúnánás
városban kialakított 18 szavazókörben mőködı szavazatszámláló bizottságokba az alábbi
választópolgárokat tagként, illetve póttagként megválasztja:
Tagok:
1.
2.

Pásztor Valéria
Kissné Semsei-Tóth Mária

Kossuth u. 11. I/2.
Béke u. 55.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nagy Jánosné
Fodorné Hadházi Judit
Péntek Istvánné
Józsi-Tóth Éva
Csorvásiné Jánvári Tímea
Pókné Oláh Anikó
Izsoó Alexandra
Pálmainé Magoss Judit
Tóthné Éles Kata
Vitéz-Váradi Rita
Jantek Viktória
Molnár Csabáné
Katonka Sándorné
Balázs Andrásné
Reszeginé Szoboszlai Nóra

Mátyás k. u. 19.
Dobó I. u. 11.
Csiha Gyızı u. 27.
Nyíregyházi u. 15/a.
Arany János u. 3.
Korponai u. 6/c.
Óvoda u. 20. I/4.
Batthyány u. 3.
Szabadság u. 24.
Ady Endre krt. 39. IV/13.
Hunyadi u. 63.
Pázsit u. 4.
Hajdú u. 51.
Mártírok útja 9. III/11.
Móricz Zsigmond u. 7.

Póttagok:

3

16.
17.
18.
19.
20.

Bogdán Renáta
Jámbor Tibor
Jámbor Tamás
Seres-Nagy Ágnes
Jónáné Sebık Valéria

Hadnagy u. 47.
Perczel u. 8.
Perczel u. 8.
Maghy Zoltán u. 6.
Honfoglalás u. 19/a.

Felkéri a jegyzıt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: folyamatos
Hajdúnánás, 2019. április 15.

Dr. Kiss Imre
jegyzı, HVI vezetı

