
ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Indítvány a roma nemzetiségi önkormányzat választásán működő Szavazatszámláló 

Bizottság kiegészítésére  

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Helyi Választási Iroda vezetője 

Előkészítő:   Andorkó Mihályné Helyi Választási Iroda tagja 

Iktatószám:   I/5777-4/2018. 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a 2018. július 19-én tartott ülésen lemondtak 

mandátumukról. A Helyi Választási Bizottság az időközi választást 2018. november 11. 

napjára tűzte ki. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 24. §-a alapján a 

választási bizottságokat – szavazatszámláló bizottság – a képviselő-testületeknek kell 

megválasztaniuk legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon. A képviselő-testület 

döntését minősített többséggel, nyílt ülésen hozza meg.  

Településünkön az időközi választás alkalmával egy szavazatszámláló bizottság működik, 

melynek öt tagja van. A névjegyzékben szereplők száma 333 fő. 
 

A tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról a testület 

egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító 

indítvány nem nyújtható be. 

A nemzetiségi szavazatszámláló bizottságba, mint választási bizottságba a jelöltő szervezet 

nem bízhat (delegálhat) tagot. Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek 

települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy 

megfigyelőt bízhat meg. Mivel a jelölő szervezetek a nemzetiségi szavazókör bizottságába 

megbízott tagok nem küldhetnek, a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság öt választott 

tagból kell, hogy álljon.  

A Ve. 17. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottságnak csak a 

településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a 

tagja.  

A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint nem lehet a választási bizottság tagja a köztársasági elnök, a 

háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda 

tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt, továbbá 

valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a 

választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, 

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi 

államigazgatási szervvel kormányzati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.  

 

A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság korábban megválasztott tagjai közül egy fő 

elköltözött, kettő fő másik választási szerv tagjává vált, így megbízatásuk megszűnt ebben a 

bizottságban.  

A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság három tagjára az alábbiak szerint teszem meg 

javaslatomat: 

 

Bereczki Róbert Polgár, Petőfi u. 18. 

Hágenné Balogh Erika Polgár, Barankovics tér 15.  

Takács Károlyné Polgár, Árpád u. 2/A. 
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Az indítványozott választópolgárok megfelelnek a szavazatszámláló bizottságok választott 

tagjaira vonatkozó törvényes feltételeknek, a településen lakcímmel rendelkeznek, 

szerepelnek a központi névjegyzékben, valamint velük szemben összeférhetetlenségi ok, 

nyilatkozatuk alapján, nem áll fenn. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javaslatomat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.  

   

Polgár, 2018. szeptember 3. 

      

 

Tisztelettel: 

 

         Dr. Váliné Antal Mária  

         címzetes jegyző 

         HVI-vezető 

 

 

 

 

 

…./2018.(………..) határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a nemzetiségi képviselők választásán működő 

szavazatszámláló bizottság kiegészítésére vonatkozó 

előterjesztést és úgy döntött, hogy a  Ve. 24. §-a szerint a helyi 

választási iroda vezetőjének indítványa alapján a nemzetiségi 

szavazatszámláló bizottság további három tagjának az alábbi 

személyeket választja meg: 

 

8. számú Szavazókör 

Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság 

Helye: Polgár, Móricz u. 1-3. Móricz úti Iskola 

 

    Bereczki Róbert Polgár, Petőfi u. 18. 

Hágenné Balogh Erika Polgár, Barankovics tér 15. 

Takács Károlyné Polgár, Árpád u. 2/A. 

 
   

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

megválasztott bizottsági tagoktól az esküt vegye ki. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott szavazatszámláló 

bizottság tagjai eskütétételének megszervezéséről, valamint 

felkészítésükről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: HVI-vezető, polgármester 


