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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzüryi Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatásĺ Bĺzotts ág nem vélem ényezi
Hatáĺ ozati i av aslat a bizotĺság. szźImára:

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I.

Előzmények

A köĺársasági elnök a20|4. évi helyi önkoľmányzati képviselők és polgáľmesterek általános vźilasztásźnak
időpontját 2014. október 12. napjźratlłztęki. A vá|asztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a

továbbiakban: Ve.) éľtelmébena szavazatszttmláló bizottság háľom tagiát és szĹikséges számban pőttagokat a
Képviselő-testiilet az 53/20|4. (III.05.) sz.hatÄrozatÍxal megválasztotta; személyükre a helyi válasĺási iroda
vezetője tett indítványt. Tekintette| arra, hogĺ az országgyűlési' illetve az Eurőpai Paľlament tagiainak
vźiasztása óta több megválasztott szavazatszźlm|á|ó bizottsálgi tag és póttag lemondott bizottsági tagsźęárő|'
szükséges további tagok' illetve póttagok vźúasztźsa.

II. A beteľjesztés indoka

A Ve.

rendelkezései szerint, ha a szavazatszám|áůő bizottsáry választott tagjainak megbizatása a 3a. $ (1)
bekezdés c) pontja (lemondás) szerinti okból megszunt, póttag hiáĺyátban a települési önkoľmányzat
képviselő testiilete új tagot vźúaszt.

A Ve. rendelkezései szeľint az országgylllési egyéni választókerü|etiváiasztási

bizottság vźůasztotttagiának

megbizatása a következő általános vźúasztásĺamegválasztott válaszhási bizottsźryalakuló üléséig taľt.
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III. Tényátlási adatok

A Ve.

rendelkezései szerint a vźůasztásibizottságok a vźiasztőpolgárok független, kizźrő1lag a törvénynek
alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a váůasztási eredmény megállapítása, a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítĺása, a pártat|anság érvényesítéseés sztikség esetén a vźiasztás
tĺirvényesrendjének helyreállítĺása.
A szavazatszám|źiő bizottság háľom tagsźúés szĺikségesszámban póttagokat a Ye. 24. $ (1) bekezdése
szerint a teleptilési ö'nkormányzat képviselő-testtilete választja meg.
A szavazatszám|źiő bizottságba aYe.28. $ 82) bekezdés a|apján a vźůasztőkerületben jelöltet, illetve lisüít
állíto jelölő szer,ĺezetek, valamint a fiiggetlen jelöltek két _ két tagot bizhatnak meg. Altalános szabźiy
szeľint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben
szereplő válasĺópolgáľ lehet atagsa. A szavazatszźmLźúőbizottságnak nem lehet tagja
a) a koztársasági elnök,
b) ahźnnagy,
c) képviselő,
d) alpolgáľmester,

jegyző,
f)másikvźúasztásibizottsźątagla,vźiasztásiiľodatagja,
g) a Magyar Honvédséggelszolgálati jogviszonyban źů|őszemé|y, valamint
h) jelölt.
e)

Nem lehet aszavazatszźm|áiő bizottság tagia fentiekben foglaltakon tul
a) párttag1a
b) a vźiasztőkeľtiletben jelöltet állító jelölő szervezet taga,
c) a v źiasztókeri.iletben induló j elölt hozzáúartozőją
d) a központi źt||amigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az źilamtitkárok jogállásráról szóló
törvény szerinti központi źi|amigazgatźtsiszeľwel vagy a választási bizottság illetékességi területén
hatásktjrrel rendelkező egyéb közigazgatási szerwel kormćtnyzati szolgálati jogviszonyban, szo|gźĺ|ativagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban źú|őszemé|y a közalkalmazottkivételével, államivezető.

A Ve. 25. $ (l) bekezdése szerint avźúasztási bizottság tagjaira és póttagjaiľa tett indíwányhoz módosító
javaslat nem nýjtható be.
melléklete taĺIa|mazza a javasolt szavazatszttm|á|ő bizottsáęi tagok
tarsított felsoľolásátt; a 2. sz. melléklet pedig a póttagok tömbösített ABC sorrendben
szavazókörökhöz
bemutatott felsorolását, mive| az ő eseti'ikben a Ve.35. (1) bekezdéséből ktivetkezően a Helyi Yźńasztási

Jelen előterjesztés

1. sz.

Iroda vezetője dönt arról, hogy egy kieső tag helyébe melyik póttag lép.

A

szavazatszźm|źiőbizottságvalamennyi tagia nyilatkozatot tö|tött ki aľról, hogy

Iv.

vźůasztójoggal ľendelkezik;
Budapest Főváros VIII. kerületében Szavazatszźtmláló Bizottság tagsaként a vźiasztásokon a
közľeműködést vállalja;
a választási eljrárásról sző|ő f013. évi XXXVI. törvényben fogla|t kizárő okok vele szemben nem
állnak fenn;
párťnaknemtagja;
amennyiben a választási eljárásľól szo|ő f0I3. évi XXXVI. töľvényben foglaltak valamely kizáró,
illetve összeférhetetlenségi ok veliik szemben felmeriil, arról a Budapest MII. keľület Helyi
Választási Irodát (Bp., Vil. Baľoss l. 63-67.) ha|adéktalanul' írásban értesíti.

A dtintés taľtalmának ľészletesismertetése

Fentiek a|apjźlnjavasolom, hogy a Képviselir testtilet a f0I4. évi önkormźnyzati választások lebonyolítása
érdekében a VIII. keriileti szavazatszźtmlá|ő bizottsálg t$ tag1ait és póttagjait ahatźrozatijavaslatban foglaltak
szerint fogadja el.

v. A döntés célja' pénzĺigyihatása
A Szavazatszámlá|ő Bizottság tagai dijazásban

ľészestilnek a helyi önkormányzati képviselők és a
polgáľmesterek választása, va|amint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek
noľmatíváiľól, tételeiről, elszámolási és belső e|lenőrzési rendjéről sző|ő 312014. (vII.24.) IM rendelet 2. $
(1) bekezdés, valamint e rendelet I. és2. melléklet a|apjźtn. A tiszteletdij összege 20.000,- Ft/fő, melynek
fedezetére az onkormán yzat támogatást kap a központi költségvetésból.

VI. Jogszabályĺ kiiľnyezet
A Képviselő_testület hatásköre a2013. évi XXXVI. törvény 24. $-źhan foglaltakon alapul.

HATÁRoZATI JAVASLAT
A Képviselő.testĺilet

1.

avá|asztási eljáľásról szó|őf013. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése a|apjźnszavazatszám|á|ő
bizottsági tagoknak ahatźlrozat 1. sz. mellékletébenfelsorolt személyeket megváł|asztja.

Felelős:

Határidő:
2.

úgy dönt' hogy

jegyző
2014. augusz1lls27.

avźúasztási eljárásról sző|ő2013. évi XXXVI. töľvény 24. $ (l) bekezdése és 35. $ (l) bekezdése
szavazatsztrmláló bizottsági pőttagoknak a hatźrozat 2. sz, me||ékletében felsorolt személyeket
megvá'|asztja.

Felelős: jegyn
Hatáľidő: 2014.auguszns27.
A döntés végľehajtásáúvégzőszervezeti erység: Jegyzői Kabinet
Budapest, 20 14. augusznts 25.
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AntalTamás György
Pribelszki Anett
Németh Asnes
Vŕiľŕis7,olt'tm
Horváth Mária
Dr. Szabóné Grasseli Judit Mária
Ba|źnsnéCerovácz Maľia
Vámosi Julianna
Janzsó Gyula
Deák Gvĺjnsvi Anna
Domoszlai Anikó
Szappanyos Tamás
Veręs Sandoľné
Puberné Makarész Kinsa
Jakab I|/.árta
.I
UaZSI l\rpaone
Gaľamvölgyi Szandra
Szokovics Áaam
Farasóné GálKatalin

2. sz.

Dr. Szatmári Sándor Miklós

Farasóné Gá| Katalĺn

Haller Józsefné

Halĺer Krísztina

Mészárosné Farkas Brisitta lvett

melléklet

Wohlráb Mátyás
Zi|a Teodóra
Zö|d Dániel
ZsoInaiAndrásné

