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A tárgyalandó témakör tárgya:
A 2016. évi népszavazáson működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi választások menetét választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:
Ve.) rendelkezései szabályozzák. A Ve. előírásainak megfelelően 2014-ben az előző képviselőtestület a Helyi Választási Iroda vezetőjének előterjesztésére megválasztotta az Őrbottyán hét szavazókörében működő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.
Magyarország köztársasági elnöke 2016. október 2. napjára tűzte az országos népszavazást. A Helyi
Választási Iroda már a nyáron megkezdte a felkészülést a népszavazás lebonyolítására. Ennek során
természetesen megkerestük a szavazatszámláló bizottságok tagjait annak érdekében, hogy a népszavazás napján kellő számban legyenek a bizottságokban.
A választási bizottságok a válaszpolgárok 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 szavazatszámláló bizottság a Ve. 14. § (4) bekezdése szerint legalább 5 tagból áll: 3 választott és
megbízott tagokból áll. A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel (bejelentett
magyarországi lakóhely címe) rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet
tagja. A szavazatszámláló bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. §
(3) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet
alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A Ve. 35. § (1) bekezdése szerint, ha a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása
megszűnt, mert lakcíme megszűnt, kikerült a központi névjegyzékből, tisztségéről lemondott, vele
szemben összeférhetetlenségi ok áll fent vagy másik választási bizottság/iroda tagja lett, helyébe a
helyi választási iroda vezetője által kijelölt póttag lép. A (2) bekezdés értelmében póttag hiányában a
települési önkormányzat képviselő-testülete új tagot választ.
A 2. és a 7. számú szavazókörben működő bizottságok egy-egy tagja már 2014-ben lemondott tisztségéről polgármester jelöltség és önkormányzati képviselő jelöltsége miatt, ezért új bizottsági tagot
kell választani. Továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy a megkeresések eredményeképpen kiderült,
hogy néhány tag nem fog tudni részt venni egyéb elfoglaltsága miatt a népszavazáson, illetve a
49/2014. (II. 26.) határozattal megválasztott szavazatszámláló bizottsági póttagok száma oly mértékben csökkent, hogy nem fog kellő számú póttag rendelkezésre állni a népszavazás biztonságos lebonyolításához, javaslatot teszek szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására.
Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló
bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A Ve. 25. § (2)
bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

A Ve. 26. §-a értelmében, amennyiben a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben
nem kerül sor, a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (Vác) – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel
– haladéktalanul megbízza.
Fentiek figyelembevételével a HVI vezetőjeként javaslatot teszek az Őrbottyánban működő szavazatszámláló bizottság tagjainak és a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak személyére.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati-javaslatot fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a Ve. 19. § (2) bekezdése alapján díjazás illeti meg.
A népszavazáson az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és
belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet szabályozza.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2016. (IX. 9.) határozata Őrbottyán
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 Őrbottyán Városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket megválasztja:
2. szavazókör Óvoda utca 1. (Bottyáni Óvoda)
Szabó Imre Pálné

Bajcsy-Zsilinszky utca 111.

7. szavazókör Rákóczi Ferenc utca 43. (I. sz. Műv. Ház)
Holló Erika

Gárdonyi Géza utca 7.

Szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Burkusné Bense Marianna

Vak Bottyán utca 15.

Horváth Ákos Attila

Fő út 137.

Lehoczkyné Franyó Hajnalka

Rákóczi Ferenc utca 120.

Rohfeld Enikő Orsolya

Arany János utca 6/A.

Szabó Sándor

Petőfi Sándor utca 5.

Wencel Teréz

Fő út 74.

Felelős:

Helyi Választási Iroda vezetője

Határidő:

azonnal

Őrbottyán, 2016. szeptember 5.
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