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Előterjesztés  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének  

2018. február 15-i soron kívüli nyilvános ülésére 

 

a Somogy 03. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak 

megválasztásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2/2018. (I.11.). számú határozatával az országgyűlési 

képviselők 2018. évi általános választását 2018. április 8- ára tűzte ki.  

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 választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdése értelmében.  

A Ve. 14. § (2) bekezdése alapján választási bizottság az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság (OEVB). Az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottság legalább három tagból áll (Ve.14. § (4). A választási bizottság választott 

és megbízott tagokból áll (Ve. 16. §).  

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak -a Ve- ben meghatározott 

kivétellel- csak az országgyűlési egyéni választókerületben lakcímmel rendelkező, a 

központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja (Ve.17. § (1) b). 

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja: 

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 
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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) 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 választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg (Ve. 19. § (2). 

A Ve. 22. §- a értelmében: „Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 

három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye 

szerinti település képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának 

kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; 

személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz 

indítványt.”  

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

módosító javaslat nem nyújtható be. 

(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt 

az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.” 

 

Fentiek alapján a Somogy 03. számú országgyűlési egyéni választókertületi bizottság 

három tagjának és kettő póttagjának személyére a Somogy 03. számú országgyűlési egyéni 

választókerületi választási iroda (OEVI) vezetőjeként az alábbi indítványt teszem: 

Somogy 03. számú OEVB választott tagjai: 

 

1. Pozsonyiné dr Laczkovics Anna Györgyi 8700 Marcali, Rákóczi u. 47. 

2. Horváth Lajosné Rádics Márta 8700 Marcali, Berzsenyi u. 38.  

3. Dr. Szilvássy Györk 8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 21. 
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Póttagok: 

4. Kiss Sándorné 8700 Marcali, Ősz u. 72. 

5. Nagyné Gelencsér Éva Erzsébet 8700 Marcali, Tavasz u. 3. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, fentiek ismeretében szíveskedjen a döntését meghozni. 

 

Marcali, 2018. február 14. 

 

 

       Bödőné dr Molnár Irén  

         Címzetes Főjegyző 

      Somogy 03. sz. OEVI Vezetője 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

Somogy 03. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) 

tagjának: 

 

1. Pozsonyiné dr Laczkovics Anna Györgyi 8700 Marcali, Rákóczi u. 47. 

2. Horváth Lajosné Rádics Márta 8700 Marcali, Berzsenyi u. 38.  

3. Dr. Szilvássy Györk 8646 Balatonfegyves, Fenyvesi u. 21. 

szám alatti lakosokat, póttagjának pedig: 

4. Kiss Sándorné 8700 Marcali, Ősz u. 72. 

5. Nagyné Gelencsér Éva Erzsébet 8700 Marcali, Tavasz u. 3. 

szám alatti lakosokat választja meg. 

 

Felelős: Bödőné dr Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 


