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Előterjesztés  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének  

2019. szeptember 26-i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Marcali Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 308/2019. (VII.26.) számú határozatával a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 

13- ára tűzte ki. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  24-26 §- ai 

alapján:  

„24. § (1) 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; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló 

bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.”  

Ve. 25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat 

nem nyújtható be.  

(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda vezetője 

által javasolt személy 

a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, 

b) elhalálozik vagy 

c) a megbízatást nem vállalja, 

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja. 

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

Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 

 „Ve. 26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, 

a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az 

országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, (…) 

- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.” 
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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 szavazatszámláló bizottság 

választott és megbízott tagokból áll. A választott tagoknak elsődlegesen olyan személyeknek 

kell lenniük, akik a független, pártatlan munkavégzés biztosítékai, hiszen a jelölő szervezetek 

(pártok), a jelöltek delegálhatnak további személyeket a szavazatszámláló bizottságokba.  

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjaira vonatkozó további szabályok az 

alábbiak. 
 

Ve. „18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja 

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

g)  a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, 

honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos 

katona, 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.” 
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A tisztelt Képviselő- testület 2018- ban a szavazatszámláló bizottsági tisztségre 

megválasztotta a szükséges számú tagot, illetve a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság 

tagjait, de időközben több (pót)tag tisztsége -eltérő indokok- miatt megszűnt, továbbá a 

nemzetiségi választásra nem külön szavazókörben kerül sor. Mindezek miatt a feladatellátás 

biztonsága érdekében javaslom az alábbi személyek póttagként történő megválasztását. 

 

 

Póttagok: 

 

 Név Lakcím 

1. Balázsi Nóra Liszt F. u. 3. 

2. Horváth Józsefné Szigetvári u. 111. 

3. Omrai István Béláné Berzsenyi u. 57. fsz. 1. 

4. Nárai Istvánné Bartók B. u.  

5. Kovács Józsefné Széchenyi u. 20. 3/10. 
6. Dann Roland Rákóczi u. 39. fsz. 1. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

marcali szavazatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

Póttagok: 

 Név Lakcím 

1. Balázsi Nóra Liszt F. u. 3. 

2. Horváth Józsefné Szigetvári u. 111. 

3. Omrai István Béláné Berzsenyi u. 57. fsz. 1. 

4. Nárai Istvánné Bartók B. u.  

5. Kovács Józsefné Széchenyi u. 20. 3/10. 
6. Dann Roland Rákóczi u. 39. fsz. 1. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: értelem szerint 

Marcali, 2019. szeptember 24. 

                                                                                                         Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                                                              Címzetes Főjegyző 


