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Helyi Választási Bizottság tagiaÍnak megválasztásáľa
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Váľosgazdálkodási és PénzĺiryĺBizottság véIeméĺyezi
Humánszolgáltatási Bĺzotts á g v é|eméĺy
ezi
Hatźn ozatí j av as|at a bizottsźĘ szźrnára:

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!
I.

A

Előzmények
201'0.

évi önkormĺínyzati választásokat

mege|ózően

a

Képviselő-testĹilet 304120|0.

(V[I.l8.) sz.hatźrozatćtbanmegvźllasztotta a Budapest Fővaros VIII. kerület Helyi Választási
Bizottság (továbbiakban: ľIVB) tagait. A választott tagok megbízatása a következő tita|énos
vá|asztźsra megválasztottválasztźlsibizottsáą alakuló üléséigtaľt. A Képviselő.testtilet hivatkozott hatáĺozatában a řIVB tagiainak dr. Galambos Kĺĺľolý,Tavaszi Józsefnét, Danyiné
Vlĺmosi Gabriellát, póttagjrĺnak SasviíľiIstvant és Dľ. TrĺľnokinéJoó Ildikó vźiasztottameg.
II.

A beterjesztés ĺndoka

A köztarsasági elntik a20|4. évi önkormányzativá|asztás időpontját kĺĺjzie2014. októbeľ 12.
napjfua. A helyi vźiasztási bizottság tagsaitavá|asztási eljaľásról szóló törvény szabźiyaiszeľint legkésőbb 2014. augusztus 3|, napjáig meg kell vźiasztani. A jogszabályi rendelkezések

szerint ha aváIasztási bizottság tagjainak megvźůasztásáĺahatźndőbennem kertĺl sor, a helyi
vźt|asztási bizottság tagsait a helyi váIasztźsiiroďavezetójének indítvźnyarua teľületi vźiasztási bizottság - jegyzokonyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanu|megbízza.
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III. Tényállási adatok
Avźiasztási eljaľásľól szóló töľvény rendelkezései szerint avá|asztási bizottságokavźůasztőpolgarok független, k'lzańIag a töľvénynek alaľendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata
avá|asztási eredmény megállapítasa, aváIasztások tisztaságźnak, tĺirvényességénekbinosítása' apźrtatlanság érvényesítéseés szfüség esetén aváLasztás töľvényes rendjének helyreállítása' A helyi váIasztásibizottság legalább három tagból ál1, a választásibizoÍtsźęválasńott és
megbízott tagokból tevődik tlssze. A helyi váIasztźsibizottságvéiasztotttaga a településen
lakcímmel rendelkező, aközponti ĺévjegyzékbenszereplo vét|asztőpolgar lehet. A véiasztási
bizottságnak nem lehet tagja
a) a konarsasági elnĺĺk,
b) ahźunagy,
c/ képviselő,
d/ alpolgĺĺľmester,
e) jegyzó,
fl másikvźiasztttsibizottságtaga,vá|asztásiirodatagja,
g) aMagyar Honvédséggelszolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölrt.

Nemlehetavźůasztásibizottságvźiasztotttag jafentiekbenfoglaltakontul
a) párttagsa,

elöltet állító jeliilő szervezet tagsa,
c)avźiasztókeľületbeninduló jelöIthozzátartozőja"
d) akozponti államigazgatési szervekľől, valamint a Koľmány tagiai és az éilantitkaľok
jogállásĺĺľól szóló töľvény szeľinti kĺĺzpontiá|Iarigazgatási szeľwel vagy a választási bĹ
zottsźlg illetékességi teľĹileténhatáskörręl rendelkező egyéb közigazgatási szerwel koľmźnyzati szolgáIatijogviszonyban, szo|gá|ati vagy más, munkavégzésreiranyuló jogvib) a vá|asztókeľĹiletben

j

szonybaná11ószemélyaköza|ka|mazottkivételével,źl|anivezető.
AváIasztźtsi bizottság tagsairaés póttagiaiľa tett indítvanyhoz módosító javaslat nem nyijtható be, a tagok megvá|asztásaról egy szavazással dönt a Képviselő-testiilet.
Javasolom, hogy a Képviselő-testĹilet Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Helyi Yźiasztási Bizottság tagjanak dľ. Galambos Káľolyt (iigyvéd), Tavaszi Józsefrrét (kerĹileti óvodavezető),
Bátovszki Ágnest (településmérnök), póttagjanak: dľ. Tľinger Lász|őnét (nyugalmazott főiskolai docens), Danyiné VĺĺmosiGabľiellát (nyugdíjas, korábban keľületi óvodavezető) válassza meg. A bizottság tagiainak javasolt személyek állandó lakóhelye Bp., V[I. kerĹiletében van és a vźůasztási iroda leellenőrizte, hogy a kĺizponti névjegyzékbenszerepelnek választópolgarként.

A javasolt személyek avźńasztotttagokkal szemben támasztott jogszabályi ktĺvetelményekľől írásbeli (összefeľhetetlenségi) nyilatkozatot tesznek, dr. Galambos Kaľoly és dľ. Tringer
Lászlőné írásban nyilatkozott anól, hogy HVB tagjanak tiiľténő megvźtlasztźlsaesetén lemond a Budapest Főváros VIII. keľület 6. szźtmű országgyűlési Egyéni VálasztókeľĹileti
Y á|asztási Bizottságban betdltÓtt tagságárő|' póttagságaľól.

Iv. A dłintéstaľtalmának ľészletesĺsmeľtetése

Fentiek alapjanjavasolom, hogy a Képviselő-testĹilet a ľIVB tagjait és póttagjait ahatáľozati
javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

V. A dtintés célja, pénziĺryihatása
A döntéssel a jogszabályi ktitelezettségnek tesz eleget az onkoľmányzat, a dĺintéspéĺuugyi
feđezetet az <jnkoľmányzatrészéróI nem igényel, a helyi onkormányzati képviselők és a polgáľmesterek választása, valamint a nemzetiségi önkoľmányzati képviselők vźiasztása ktiltségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenórzési ľendjéről sző|ő 3120|4. (VII.
24.) IM rendelet rendelkezései szerint a HVB vá|asztot1tagsai 35.000 Ft,- méľtékútiszteletdíjban részesülnek, melynek fedezetét a Nemzeti Yźiasztási Iroda biztosítja. A póttagok díjazáshan nęm ľészęstilnęk'

YI. Jogszabályĺ ktirny ezet
A Képviselő-testiilet hatáskĺire avźůasztásieljráľásról szőIő 20|3. évi )oo(VI. tĺiľvény(továbbiakban: Ye.) f3. $-ában foglaltakon alapul. A Ve. 23. $-a szerint a helyi vźt|asztźtsi bizottság
hĺĺĺomtagsát és legalább két póttagot a telepiilési tinkoľmźnyzat képviselő-testiilete a helyi
cinkoľmĺányzati képviselők és polgáľmesterek általános választásaÍIakkitlJzését kcivetően, legkésőbb a szavaztĺs napja előtti negyvenkettedik napon vźůasztjameg; személyĹikre a helyi
vőiasztási iľoda vezetője tesz indíwanyt.

A Ve. 25. $ (1) bekezdése szeńnt aváIasztźsi bizottság tagaira és póttagjaira

tett indítvany.
hoz módosító javaslat nem nyújtható be, (2)bekezđéseszeľint avźůasztźlsibizottság tagjainak
és pótüagjainak megválasztźsáĺő| egy szavazással dönt a képviselő-testiilet.

Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadasát.
H.ł'r,łnoz.ł,TIJAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
1. Budapest Fővaľos VIII. keľület Helyi Választ"ísi Bizottság tagjanak dľ. Galambos Káľolyt, Tavaszi Józsefrlét, Bátovszki Agnest megvźúasztja.

Felelős: jegyzó
Hatĺáľiđő:2014. augszfus
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.

2. Budapest Főváros VIII. keľiilet Helyi YźůasztźsiBizottság póttagjrínak dľ. Tringer Lászlónét és Danyiné VĺĺmosiGabriellát megĺáiasztja.
Felelős: jegyző
Hataridő: 20I 4. aug:szf;'ls
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A diintés végľehajtásńtvégző szervezeti erység: Jegyzőí Kabinet
Budapest, 2014. augusztus 25.

Töľvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimĺĺn Edina
jegyzí3
nevében és mesbízásábóI
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Danada-Rimrín Edina
jegyzo, FIVI vezető
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