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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag veleme- - 
nyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat: -

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyalias es dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Magyarorszag koztarsasagi elnoke a 2022. evi orszaggyulesi valasztasokat aprilis 3. napjara 
tiizte ki.

A valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.) 22. §-a szerint 
az orszaggyulesi egyeni valasztokeriileti valasztasi bizottsag harom tagjat es legalabb ket pot- 
tagot az orszaggyulesi egyeni valasztokeriilet szekhelye szerinti telepules kepviselb-testiilete 
az orszaggyulesi kepviselok altalanos valasztasanak kituzeset kovetoen, legkesobb a szavazas 
napja elotti negyvenkettedik napon valasztja meg; szemelyukre az orszaggyulesi egyeni
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valasztokeruleti valasztasi iroda vezetoje tesz inditvanyt. A megvalasztas hatarideje 2022. feb- 
ruar 20.

A valasztasi bizottsagok a valasztopolgarok fuggetlen, kizardlag a torvenynek alarendelt szer- 
vei, amelyeknek elsodleges feladata a valasztasi eredmeny megallapitasa, a valasztasok tisz- 
tasaganak, torvenyessegenek biztositasa, a partatlansag ervenyesitese es sziikseg eseten a va- 
lasztas torvenyes rendjenek helyreallitasa.

A Ve. rendelkezesei szerint a valasztasi bizottsag tagjaira es pottagjaira tett inditvanyhoz 
modosito javaslat nem nyiijthato be es a megvalasztasarol egy szavazassal dont a kep
viseld-testulet. Az orszaggyulesi egyeni valasztokeruleti valasztasi bizottsag valasztott tag- 
janak megbizatasa a kovetkezo altalanos valasztasra megvalasztott valasztasi bizottsag ala- 
kuld iileseig tart.

Fentiek alapjan a 06. szamu orszaggyulesi egyeni valasztokeruleti valasztasi iroda vezetoje- 
kent javasolom, hogy a kepviseld-testulet a 06. szamu orszaggyulesi egyeni valasztokeriilet 
valasztasi bizottsag tagjainak valassza meg a kovetkezo szemelyeket:
1. dr. Juhasz Dorottya Magdolna (foglalkozasa: jogasz, tanacsado)
2. Lelkes Ibolya Margit (foglalkozasa: okleveles epiteszmemdk)
3. Kurucz Istvan Laszlone (nyugdijas)

A 06. szamu orszaggyulesi egyeni valasztokeruleti valasztasi iroda vezetojekent javasolom, 
hogy a kepviseld-testulet a 06. szamu orszaggyulesi egyeni valasztokeriilet valasztasi bizott
sag pottagjainak valassza meg a kovetkezo szemelyeket:
1. Paloczne dr. Laszlok Ildiko Gabriella (foglalkozasa: iigyved)
2. Reiner Gabome (foglalkozasa: ruhatervezo)

A bizottsag tagjainak javasolt szemelyek a 06. szamu orszaggyulesi egyeni valasztokeriilet 
teriileten lakohellyel rendelkeznek.

A megvalasztasra javasolt szemelyek irasban nyilatkoztak arrol, hogy nem all fenn osszefer- 
hetetlenseg az esetiikben, valamint arrol, hogy hozzajarulnak az eloteijesztes nyilvanos ulesen 
torteno targyalasahoz.

IL A beterjesztes indoka
A 2022. aprilis 03. napjarakituzott orszaggyulesi kepviselo-valasztas lebonyolitasa erdekeben 
sziikseges, hogy a kepviselo-testiilet a 06. szamu orszaggyulesi egyeni valasztokeruleti va
lasztasi bizottsag tagjai es pottagjai megvalasztasara vonatkozo dbnteset a 2022. februar 17- 
ei ulesen meghozza, figyelemmel arra, hogy a 2022. aprilis 3. napjara kituzott orszaggyulesi 
kepviselo-valasztas es orszagos nepszavazasi eljarasok hataridoinek es hatamapjainak megal- 
lapftasardl szdlo 1/2022. (1.11.) IMrendelet2. § (l)bekezdese szerint azorszaggyulesi egyeni 
valasztokeruleti valasztasi bizottsag harom tagjat es legalabb ket pottagot az orszaggyulesi 
egyeni valasztokeriilet szekhelye szerinti telepules kepviseld-testulete legkesdbb 2022. feb
ruar 20-an 16.00 draig valasztja meg.

Az Motv. 42. § 2. pontja alapjan a kepviseld-testulet hataskorebol nem ruhazhato at a torveny 
altal hataskdrebe utalt valasztas.
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III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a 06. szamu orszaggyulesi egyeni valasztokeriileti valasztasi bizottsag muko- 
desenek biztositasa.
A kozos eljarasban lebonyolitott orszaggyulesi kep viselo-valasztas es orszagos nepszavazas 
koltsegeinek normativairol, teteleirol, elszamolasi es belso ellenorzesi rendjerol szolo 2/2022. 
(I. 11.) IM rendelet 1. melleklet 74. pontja alapjan az OEVB valasztott tagjanak tiszteletdija 
brutto 70 000 Ft/fd + jarulekai. A normativa terhere biztositott tiszteletdij kifizetesehez sziik- 
seges kiadasi eldiranyzatok az onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesebe beepitesre keriiltek.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet hataskdre a Ve. 22.-24. §-ban foglaltakon, valamint az Motv. 42. § 2. 
pontjaban foglaltakon alapul.

A Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 
(XI.06.) onkormanyzati rendelet 6. melleklet 1. pontja alapjan a dontes elfogadasa minositett 
tobbseget igenyel.

Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 42. § 2. pontja 
szerint a kepviselo-testulet hataskorebol nem ruhazhato at (...) a torveny altal hataskorebe 
utalt valasztas (...).

A Ve. az alabbiakrol rendelkezesik az orszaggyulesi egyeni valasztokeriileti valasztasi bizott
sag megvalasztasaval, osszeferhetetlensegevel kapcsolatosan:
14. § (1) A valasztasi bizottsagok a valasztdpolgarok fuggetlen, kizarolag a tdrvenynek ala- 
rendelt szervei, amelyeknek elsodleges feladata a valasztasi eredmeny megallapitasa, a va- 
lasztasok tisztasaganak, torvenyessegenek biztositasa, a partatlansag ervenyesitese es sziikseg 
eseten a valasztas torvenyes rendjenek helyreallitasa.

(2) Valasztasi bizottsagok:
c) orszaggyulesi egyeni valasztokeruleti valasztasi bizottsag,
(4) (....) az orszaggyulesi egyeni valasztokeruleti valasztasi bizottsag (...) legalabb harom 
tagbol all.

16. § A valasztasi bizottsag valasztott es megbizott tagokbol all.

17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdeseben es a 171. § (1) bekezdeseben 
foglaltak kivetelevel
b) az orszaggyulesi egyeni valasztokeriileti valasztasi bizottsagnak csak az orszaggyulesi 
egyeni valasztokeriiletben,
lakcimmel rendelkezo, a kozponti nevjegyzekben szereplo valasztopolgar lehet tagja.
(2) A valasztasi bizottsag valasztott tagja (...) az lehet, aki az orszaggyulesi kepviselbk va- 
lasztasan jeloltkent indulhat.

18. § (1) A valasztasi bizottsagnak nem lehet tagja
a) a kbztarsasagi elnok,
b) a haznagy,
c) kepviselo,
d) alpolgarmester,
e)jegyzo,
f) masik valasztasi bizottsag tagja, valasztasi iroda tagja,
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g) a Magyar Honvedseggel szolgalati jogviszonyban allo hivatasos es szerzodeses katona, 
honved tisztjelolt, honved altiszt-jelolt, es a tenyleges szolgalatot ellato onkentes tartalekos 
katona, valamint
h) jelolt.
(2) Nem lehet a valasztasi bizottsag valasztott tagja az (1) bekezdesben foglaltakon tul
a) part tagja,
b) a valasztokeriiletben jeloltet allito jeldlo szervezet tagja,
c) a valasztokeriiletben indulo jelolt hozzatartozoja,
d) a kozponti allamigazgatasi szervekrol, valamint a Kormany tagjai es az allamtitkarok jog- 
allasarol szolo torveny szerinti kozponti allamigazgatasi szerwel vagy a valasztasi bizottsag 
illetekessegi teriileten hataskorrel rendelkezo egyeb kozigazgatasi szerwel kormanyzati szol
galati jogviszonyban, politikai szolgalati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgalati 
vagy mas, munkavegzesre iranyulo jogviszonyban allo szemely a kozalkalmazott kivetelevel.
(3) Az (1) bekezdes f) pontja szerinti osszeferhetetlensegi ok nem vonatkozik
a) az orszaggyulesi egyeni valasztokeriileti valasztasi bizottsag tagjara, ha az egy szavazokor- 
rel rendelkezo telepulesen mukodo helyi valasztasi bizottsag kivetelevel az orszaggyulesi 
egyeni valasztokeriilet teriileten fekvo telepulesen mukodo helyi valasztasi bizottsag tagjava 
valasztjak, valamint
b) az egy szavazokorrel rendelkezo telepulesen mukodo helyi valasztasi bizottsag kivetelevel 
az orszaggyulesi egyeni valasztokeriilet teriileten fekvo telepulesen mukodo helyi valasztasi 
bizottsag tagjara, ha az orszaggyulesi egyeni valasztokeriileti valasztasi bizottsag tagjava va
lasztjak.
(4) A valasztasi bizottsag valasztott tagjanak, pottagjanak javasolt valasztopolgar a megva- 
lasztasa elott, a megbizott tag legkesobb az esktitetelet megeldzoen irasban nyilatkozik arrol, 
hogy vele szemben nem all fenn osszeferhetetlenseg. A valasztasi bizottsag tagja, pottagja a 
vele szemben felmeriilt osszeferhetetlenseg tenyet koteles haladektalanul kozolni a valasztasi 
bizottsag mellett mukodo valasztasi iroda vezetojevel, tovabba bejelenteni a valasztasi bizott
sag soron kovetkezo ulesen.

19. § (2) A valasztasi bizottsag valasztott tagjait tiszteletdij illeti meg.

22. § Az orszaggyulesi egyeni valasztokeriileti valasztasi bizottsag harom tagjat es legalabb 
ket pottagot az orszaggyulesi egyeni valasztokeriilet szekhelye szerinti telepules kepviselo- 
testtilete az orszaggyulesi kepviselok altalanos valasztasanak kituzeset kovetoen, legkesobb a 
szavazas napja elotti negyvenkettedik napon valasztja meg; szemelyukre az orszaggyulesi 
egyeni valasztokeriileti valasztasi iroda vezetoje tesz inditvanyt.

24. § (1) A szavazatszamlalo bizottsagok tagjait a sziikseges szamban a telepiilesi onkormany- 
zat kepviseld-testulete az orszaggyulesi kepviselok altalanos valasztasanak kituzeset kove- 
toen, legkesobb a szavazas napja elotti huszadik napon valasztja meg, szemelyukre a helyi 
valasztasi iroda vezetoje tesz inditvanyt. A szavazatszamlalo bizottsag tagjait telepiilesi szin- 
ten kell megvalasztani. (A szavazatszamlalo bizottsagok tagjainak megvalasztasara a 2022. 
februdr 24. napjdn megtartando kepviselo-testiileti ulesre teszek javaslatot.)

25. § (1) A valasztasi bizottsag tagjaira es pottagjaira tett inditvanyhoz modosito javaslat nem 
nyujthato be.
(2 ) Az inditvany benyujtasat kovetoen, ha a koztarsasagi elnok vagy a valasztasi iroda veze
toje altal javasolt szemely
a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt felteteleknek nem felel meg,
b) elhalalozik vagy

4



c) a megbizatast nem vallalja,
a koztarsasagi elnok, illetve a valasztasi iroda vezetoje az inditvanyt modosithatja.
(3 ) A valasztasi bizottsag tagjainak es pottagjainak megvalasztasarol egy szavazassal dont az 
Orszaggyules, a kozgyules. illetve a kepviseld-testiilet.
(4 ) A valasztasi bizottsag tagjainak es pottagjainak nevet, valamint a valasztasi bizottsag eler- 
hetosegeit a helyben szokasos modon nyilvanossagra kell hozni.

26. § Ha a valasztasi bizottsag tagjainak megvalasztasara hatariddben nem kerul sor, 
c) az orszaggyulesi egyeni valasztokeruleti valasztasi bizottsag tagjait az orszaggyulesi egyeni 
valasztokeruleti valasztasi iroda vezetojenek, a teruleti valasztasi bizottsag tagjait a teruleti 
valasztasi iroda vezetojenek inditvanyara a Nemzeti Valasztasi Bizottsag - jegyzokonyvbe 
foglalt dontessel - haladektalanul megbizza.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek

..../2022. (...........) szamu hatarozata

a 06. szamu Orszaggyulesi Egyeni Valasztokeruleti Valasztasi Bizottsag tagjainak, pot
tagjainak megvalasztasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

1. Budapest 06. szamu Orszaggyulesi Egyeni Valasztokeruleti Valasztasi Bizottsag tagjanak 
dr. Juhasz Dorottya Magdolnat, Lelkes Ibolya Margitot, Kurucz Istvan Laszlonet megva- 
lasztja.

2. Budapest 06. szamu Orszaggyulesi Egyeni Valasztokeruleti Valasztasi Bizottsag pdttagja- 
nak Paloczne dr. Laszldk Ildiko Gabriellat es Reiner Gabomet megvalasztja.

Felelos: jegyzo
Hataridd: 2022. februar 17.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Jogi Iroda

Budapest, 2022. februar ..J

[r. najtos Csilla 
Vjegyzo
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