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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán működő szavazatszámláló bizottságok
póttagjainak megválasztása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Áder János köztársasági elnök úr 93/2019. (III. 1.) KE határozatában az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.
Az Európai Parlament tagjai választására is a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni, a Ve-ben meghatározottak szerint.
A Ve. 333. §-a szerint az Európai Parlament tagjainak választásán helyi szinten csak szavazatszámláló bizottságok működnek.
A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság 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.
A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
Fentiek alapján Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2018. (II. 28.) határozatával
megválasztotta az Őrbottyán Városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása kitűzését követően megkezdtük a 2018-ban
megválasztott bizottsági tagok és póttagok ellenőrzését annak érdekében, hogy az Európai Parlament
tagjainak választását a Ve. előírásainak megfelelően bonyolíthassuk le.
Élve a Ve-ben biztosított lehetőséggel egy szavazatszámláló bizottsági tag és két póttag lemondott
tisztségéről, így újabb póttagok megválasztását ítélem szükségesnek a Ve. 36. § (2) bekezdése figyelembevételével, mely szerint, ha a póttag megbízatása megszűnik, a települési önkormányzat képviselő-testülete új póttagot választhat. A megválasztásra javasolt tagok a Ve-ben meghatározott összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelnek, velük szemben kizáró ok nem áll fenn.
Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló
bizottság póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A Ve. 25. § (2) bekezdése
szerint a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
Fentiek figyelembevételével a HVI vezetőjeként javaslatot teszek az Őrbottyánban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak kiegészítésére.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző határozati-javaslatot fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2018. (II. 28.) határozata az Őrbotytyán Városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjairól és póttagjairól
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Őrbottyán Városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak a határozat melléklete szerinti személyeket választja meg.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A szavazatszámláló bizottságok póttagjai megválasztásának külön költségkihatása nincsen. Amennyiben munkájukra a szavazatszámláló bizottság valamely tagjának kiesése miatt szükségessé válik, úgy
a póttagot az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről,
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2019. (III. 25.) IM rendeletben megállapított díj illeti
meg. Az igényelhető normatívát a Nemzeti Választási Iroda utalja át az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal részére.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (IV. 24.) határozata az Őrbotytyán Városban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjairól
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Őrbottyán Városban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak a határozat melléklete szerinti személyeket választja meg.
Melléklet a …/2019. (IV. 24.) képviselő-testületi határozathoz
Szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Hutter Judit

Márai Sándor utca 24.

Kajtorné Ladjánszki Terézia Erzsébet

Molnár Ferenc utca 14.

Oroszné Marsalla Katalin

Harang utca 29.

Simon Ida Zsuzsanna

Babits Mihály utca 32.

Simon Imre Márton

Babits Mihály utca 32.

Szücs Beáta

Fő út 135.

Tóth Péter

Kosztolányi Dezső utca 32.

Őrbottyán, 2019. április 18.
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