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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Ké-pvise-|ő.tes-tii-let.e*p-z{mfyra

Tiszte|t Képviselő-testůilet!

I. Előzmények

A 2010. évi országgyílési választásokat mege|ózően a Főváľosi Ktizgytĺlés megválasztotta a
Bp., VIII. keľĹiletéberr 10. és 1 1. sz. oľszággyűlési Egyérli VálaszĹtikeriileti VálaszĹási Bizcltt-
ság (oEVVB) tagjait.
A 10. sz' OEVVB vá|asztott tagjai: Csenki Gyula, Wéber Vilmos, Dr. Galambos Kiíľoly, pót-
tagsa: Dr. Tárnokiné Joó Ildikó, Kissné Adamik Tímea; a II. sz. OEVVB vá|asztott tagsai:
Tavaszi Józsefné, Sasvari István, Danyiné Vámosi Gabríella, Merxné Németh Katalin, Soós
Dorottya.
A választott tagok megbízatása a kcivetkęző á|ta|źnos vá|asńásra megválasztott vá|asztási
bizottság alakuló üléséig tart.

II. A beteľjesztés indoka
A köĺarsasági elnök a 2014. évi országgytĺlési vá|asztás időpontját kitílzte 2014. április 06.
napjára. Avźiasńási eljaľásról sző|ő 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) éľtelmé-
ben az orczággyulési egyéni választókeľü|eti vźiasztási bizottság hĺĺľom tagtrát és legalább két
póttagot az országgyĺlési egyéni vtiasńőkerrilet székhelye szerinti település képviselő-
testiilete _ az oEYI vezetó indítványfua -az országgyulési kep,"'-y1qę|őt á|ta-lá1os váIasztásźnak
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Előteľj esztő : Rimrín Edina j egy zo, oEY I v ęzętő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2014. februar 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a 6. sz. oľszággyűlési Egyéni Yálasztĺókeľůileti Választási Bizottság
taciainak megválasztásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a hataľozat e|fogadásźů:loz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatélr o zati i av as|at a bízoltság szźlmźtr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságĺHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testületnek az e|őterjesztés megtárgyalását.
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kitűzését kĺivetően, legkésőbb a szavazás előtti 42. napon váIasztja meg. A Nemzeti Yźiasztá.
si Iroda Elnökének tźĄékońatása alapján ez ahatáridő 2014. februĺír 23-a 16.00.
Tekintettel arua, hogy az oEVB-nek a vtiasztásí eljaľásban a vźiasztás kiť'lzését követően
feladatajelentkezhet ajelĺiltek nyilvántartásba vételével és ajogorvoslatok elbírálásával kap-
csolatban, szĹikséges abizottsźą tagjainak megvá|asztása a Képviselő-testüIet201,4. február
05-i ülésén.
A Ve. rendelkezései szerint, haavéůasńási bizottság tagjainak megvá|asztásáľahatáridőben
nem keľĹil soÍ' az országgyu|ési egyéni vá|asztőkerületi válasńásibízottságtagtrait az ország-
gyűlési egyéni választókeľületi választási iroda vezetőjének indítványára a NemzetíYéiasńá-
si Bizottság - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladékta|anu| megbízza.

III. Tényállási adatok
A Ve. rendelkezésęi szerint avá|asztási bizottságok aváIasńópolgarok független, kizźnőIag a
törvénynek alaľendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a váIasztási eredmény megál-
lapítása, a vél|asztások tisztaságának, törvényességének biztosítás a, a pártatLarlság érvényesíté-
se és szfüség esetén avźiasńźs törvényes ľendjének helyreállítása.
Az országgyűlési egyéni választókeľĹileti választási bizottság legalább három tagból á||, a
választási bizottság váIasztoÍt és megbízott tagokból ail. Általanos szabály szerint az ország-
gyíĺlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az orsztlggyulési egyéni vtiasz-
tókeľületben lakcímmel rendelkezo, akozponti névjegyzékben szereplő vźiasztőpolgáľ lehet
tagja. A vá|asztźlsi bizottság vćiasńott tagsa az lehet, aki az országgyulési képviselőkváIasz-
tásan jelĺlltként indulhat. Avá,|asztási bizottságnak nem lehet tagja

a) a koztársasági elnök,
b) ahźznagy,
c/ képviselő,
d) alpolgźxmester,
e) jegyző,

fl másíkvá|asztásibízottságtagsa,vá|asńásíirodatagja,
g) aMagyar Honvédségge| szoIgálati jogviszonyban á|Iő szeméIy, valamint
h) jelolt.

Nęm lehęt aváIasńási bizottság vźiasńotttagja fentiekben foglaltakon túl
a) parttagSa,
b) a v á|asztókeľületben j elöltet állító j elĺllő szew ezet taga,
c ) a v á|asztókerülętb en indul ó j e l ö lt hozzátarto zoj a,
d) a kozponti államigazgatási szervekľől, valamint a Kormiány tagtrai és az á|Iamtitkaĺok
jogźilásźtről szóló töľvény szerinti központi á||anigazgatási szeľwel vagy a választási bi-
zottság illetékességi területén hatáskörľel rendelkező egyéb kozigazgatási szerwęl kor-
mźnyzati szo|gźlati jogviszonyban, szolgź/rati vagy más, munkavć,gzć,src iranyuló jogvi-
szonyban á1ló személy a közalkalmazott kivételével, źi|amivezetó.

A Vę. 25. s (1) bekezdése szerint avá|asztásibizottságtagtraira és póttagjairatett indítvany-
hoz módosító javaslat nem nyújtható be.

Javasolom, hogy a Képviselő-testiilet a Budapest Fővĺáľos VIII. kerület 6. szénnu otszággyu-
lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagsának dr. Galambos Károlý (ügyvéd)'
Csabairré Larrrpeĺt Ágnest (óvodavezető), Donka furitát (pedagógus), póttagjaĺrak: Merxné
Németh Katalint (intézetvezető főnővér), Tľinger Lászlőnét (nyugalmazott fiőiskolai docens)
vélJassza meg. A bizottság tagjainak javasolt személyek á|landő lakóhelye Bp., VIII. keľüle-
tében vaÍ\ a 6. sz. orszźlggytĺlési egyéni választókerület területén és a vá|asztási iroda leelle-
norizte, hogy a központi névjegyzékben szerepelnek.

A javasolt személyek avá"|asztott tagokkal szemben tźtlĺasńott jogszabźiyí követelmények-
ľő l írásb el i (o s szefeľhetetl ens é gi ) ny 1|atkozatot te sznek.



Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Fentiek alapjanjavasolom, hogy a Képviselő-testĹilet a 6. számű országgýlési Egyéni Vá-
lasztókeľĹiletiYá|asńási Bizottságtagsaitahattrozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

V. A dtintés célja, pénzĺiryi hatása
A döntéssel a jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget az Önkormányzat, a döntés pénziigyi
feđezetet az önkormányzat részérőI nem igénye|, az országgýIési képvise|ők vá|asńása, va-
lamint az Elłrőpaí Parlament tagjainak vá|asńása költségeinek noľmatíváiról, tételeiről, el-
számolási és belső ellenőľzési rendjéľől, valamint egyes vá|aszttlsitárgyű miniszteri rendele-
tek módosításźrő| sző|ő 3812013. (XII. 30.) KIM rendelet ľendelkezései szerint az OEYB vá-
lasztott tagsai 40.000 Ft,- mértékű tiszteletdíjbaĺ részesülnek, melynek fędezętét a Nemzeti
Y áIasztásí Iroda bizto sítj a.

VI. Jogszabályi kiĺrny ezet
A Képviselő-testület hatásköre a20I3. évi XXXVI. töľvény 22. $-ában foglaltakon alapul.

Kéľemazalábbíhatźlrozatí javaslatelfogadását.

Hĺ,rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dĺint, hogy

1. Budapest Főváros VIII. keľĹilet 6. szźtműországgyulési EgyéníYźi,asztőkeľületi Yá|asz-
tási Bizottságtagtrának dr' Galambos Károlyt, Csabainé Lampeľt Agnest, Donka Anitát
megvá|asztja.

Felęlős: jegyző
Hatariđó : 20 | 4. február 05.

2. Budapest Főváľos VIII. kenilet 6. számú országgyulési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottságpőttagsarlak Merxné Németh Katalint, Tľinger Lász|őĺétmegvá|asĄa'

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. február 05.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 
t,,.--\ ľ ^ l

Budapest, 2l|4'január27. ( 
-ł-U--Ht- Riman Edina

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyzo

nevében és megbízásából .

/,, ,IńÄ,fu.Ł
ďt.Mészár Eľika

a|1egyző

jegyző, OEVI vezęto




