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ELŐTERJESZTÉS
Készült Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 17-i ülésére
Tárgy: Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. Ugyanez § (2) bekezdés b) pontja szerint
az érintett kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart.
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország köztársasági elnöke az Országgyűlési képviselők 2022. évi választását és az Országos
népszavazást 2022. április 3. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 14. § (1) bekezdése alapján: „A választási
bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek
elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása.”
A Ve. 24. § (1) alapján: A szavazatszámláló bizottság szavazókörönkénti 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.
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2018. évi országgyűlési
képviselők általános választását megelőzően a 19/2018.(I.29.) határozatával a tagokat és póttagokat
választotta meg, a 155/2019 (IX.16.) számú határozatával döntött a szavazatszámláló bizottságok
település szintű póttagjainak személyéről. Megbízatásuk lejárta miatt a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény értelmében új szavazatszámláló bizottsági tagokat, póttagokat szükséges választani.
A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár lehet választott tagja, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként
indulhat.
Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel
szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt,
és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Nem lehet a bizottság
választott tagja az előzőekben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő
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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.
Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak megfelelnek.
A Ve. 25.§ alapján a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható
be. A megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
A tagok és póttagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló
bizottság alakuló üléséig tart.
Kérem Önöket, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg, és a szavazatszámláló bizottsági
tagokat, illetve póttagokat - a szavazás eredményes lebonyolítása érdekében - válasszák meg.
Határozati javaslat:
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok
tagjaivá település szinten az alábbi személyeket választja meg:
Bene Zoltánné
Tóth Mihály
Baranyainé Luki Ildikó
Szincsákné Illés Erika
Sipos László
Tóthné Bazsó Krisztina
Miklós Andrea
Németh Sándorné
A településen működő szavazatszámláló bizottságokba települési szinten a
következő póttagokat választja meg:
Benedekné Takács Katalin
Tóth Ferenc
Hegyiné dr.Fodor Tímea
Molnárné Borbély Éva
Jüngling-Bene Mária Bernadett
Fornyos Zoltánné
Petrohai Virág
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Fekete Beatrix
mb. jegyző, HVI vezető
Balatonszemes, 2022. február 2.
Az előterjesztést készítette: Gaálné Miklós Zita főmunkatárs

