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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)14. § (2) 

bekezdése értelmében a Szavazatszámláló Bizottság (a továbbiakban: SzSzB) a választási 

bizottság szerve, melynek az október 2-ára kiírt népszavazás lebonyolításában feladata van.  

A Ve. 24. § (1) bekezdés alapján az SzSzB három tagját és szükséges számban póttagokat a 

települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, melynek személyi összetételére a 

Helyi Választási Iroda vezetője tesz javaslatot.  

 

A 2014. október 12-ei helyhatósági választások lebonyolításához a képviselő-testület a 

109/2014. (IX. 18.) sz. határozatában jóváhagyta az SzSzB tagjait. Tekintettel arra, hogy a 

megválasztott és esküt tett tagok tagsága a következő általános választásra megválasztott 

választási bizottság alakuló üléséig érvényes, így csak a felmerülő személyi változásokról kell 

döntést hozni.  

 

Jelen módosítás az 1-es és az 5-ös szavazókör SzSzB tagjainak összetételét érinti az alábbi 

indokok alapján: 

A Ve. 34. § (1) bekezdés rendelkezik a választási bizottság tagjának megbízatása 

megszűnésének eseteiről, melynek f) pontja az okok között említi a tag halálát. Ennek 

értelmében az 1. szavazókörben Lovász Andrásné elhalálozása miatt szükséges új tagot 

választani, melyre Jáborszki Imréné személyét javaslom.  

 

 A Ve. 18. § (2) bekezdés d) pontja kizárási okként határozta meg, hogy nem lehet választási 

bizottság tagja: „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”. Az önkormányzatnál és intézményeinél a közfoglalkoztatottak Mt. hatálya alá tartozó 

munkavállalók. Ez a kizáró ok érinti az 5-ös szavazókörben Oláhné Bíró Mária (Polgár, Botond 

u. 23.) SzSzB tagot, így helyette is új tag választása szükséges, melyre Gulyásné Lovász Máriát 

javaslom.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2016. augusztus 29. 

     Tisztelettel:  

 

         dr. Váliné Antal Mária 

              címzetes főjegyző 



    

Határozati javaslat 

   …../2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak módosítására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a korábban meghozott 109/2014. (IX. 18.) 

sz. határozat 2. pontjának 1. és 5. szavazókör összetételét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. szavazókör:  Dózsa Gy. u. 1-3.   Dózsa úti Óvoda 

Tagok:   Kissné Juhász Marianna Taskó u. 22. 

   Jáborszki Imréné  Rákóczi u. 168. 

   Aranyos Tiborné  Wesselényi u. 12. 

Póttagok:  Heinrichné Kovács Mónika Szondy u. 6. 

   Bodnár Hajnalka  Fenyő u. 14. 

  

   5. szavazókör: Móricz u. 1.   Zólyom úti Ált. Isk. 

   Tagok:   Agócs Zsoltné   Rákóczi u. 58. 

      Horváthné Kacsa Judit Taskó u. 44. 

      Gulyásné Lovász Mária Taskó u. 80. 

   Póttagok:  Balogh Krisztina  Hősök u. 58. 

      Szalontai Sándorné   Kun u. 5.  

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az újonnan 

megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.  

    

Határidő: 2016. szeptember 20. 

Felelős: HVI vezető, polgármester 


