
--'[r
Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képvĺselő.testĺilet e számára

Tiszte|t Képviselő-testĺilet!

Előzménvek

A köĺáľsasági elnök a2014. évi Európai Parlamęnt tagiainak választási időpontját 2014. május 25, napjźra
ťllzte ki. A vá|asztási eljrárásról sző|ő 20|3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) éľtelmében a
szavazatszźtmláló bizottság háľom tagiát és sziikséges szátmban póttagokat a Képviselő-testiilet 53/2014.
(III.05.) sz. hatźrozatźtva| megváůasztottai személyiikre a helyi véůasztálsi iľoda vezetóje tett indítványt.
Tekinteffel arľa, hogy az országgyulési választások óta több megválasztott szavazatszttmláló bizottsági tag és
pőttas lemondott bizottsági tagságáró|, szükséges további tagok, il|etve póttagok vá'|asztása.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Ve. rendelkezései szeľint, ha a szavazatszźmlźůő bizottságvźůasztott tagiainak megbízatźsa a 3a. $ (1)
bekezdés c) pontja (lemondás) szerinti okból megszunt, pőttag hiányában a települési önkormányzat
képviselő testiilete új tagot vźůaszt.

A Ve. ľendelkezései szerint az orszźtggyťilési egyéni választókerü|etiváúasz1źlsi bizottság vá,|asztott tagiának
megbizatźsa a következő általános váiasztźsramegĺáůasztottvźůasztási bizottság alakuló tiléséig taľt.
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Előteľjesztő: Rimán Edina jegyzo, Helyi Yá|asztá,si Iroda vezetője

. sz. napirend

Tárry: Javaslat a2014. évi európai parlamenti vźůasztás soľán k<lzreműkĺjđó szavazatszámlźiő
bi zottsáe v źůasztott tasi afu a

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a dĺintés elfogadásahoz minősített szavazattrĺbbség
sztikséges.

ElonÉszÍro szpnvpzprI pcysÉc: Jycy zol Kasnĺpľ -Ž
KÉszÍľprrE: DR. SÁNľe Zsóľln.

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉľyBl,/NBľĺ IcÉľyBl.. Icezouq,s: t.1.L-\---a 1.ŕĄ,-,+j,
U

Jocr roNrRor-l: bJlĹ-Ą.

BpľBRreszľÉsnp ALKALMAs :
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Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Blzottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottsá g nem vélęm éĺy ezi

Hatźlr ozati j av as|at a bizottság szźmlźr a..

A Yálrosgazdállkodási és Pénnigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
mestárwalását.
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III. Tényállásĺ adatok

A Ve. rendelkezései szerint a vá|asztźĺsi bizottságok a vźiasztőpolgárok független, kizźrő|ag a tö'rvénynek
alárendelt szervei, amelyeknek elsod|eges feladata a váůasztási eľedmény megá||apítźtsa, a választások
tisztasáryának, törvényességének biztosítasa, a pártatlansäg érvényesítése és szĹikség esetén a vá|asztás
t<irvényes rendjének helyreállíhása.
A szavazatszám|źiő bizottság legalább öt tagból áll, a Ve. 27. s Q) bekezdése szerint a szavazatszźm|á|ő
bizottságba a vźiasztőkerületben jelöItet, i|letve listát állÍto jelölő szeľvezetek, valamint a független jelöltek
két - két tagotbizhatnak meg. Altalános szabáiy szerint a szavazatszámlá|ő bizottságnak csak a településen
Iakcímmel rendelkező' a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a taga. A szavazatszám|áiő
bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztáľsasági elnĺik,
b) ahámagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik váiasztási bizottság tagsa,vźúasztási iľoda tagia,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban źi|ő szemé|y, valamint
h) jelölt.

Nem lehet aszavazatszźtm|áiő bizottság tagja fentiekben foglaltakon tul
a) pźtrttagsa
b) a vźůasztókerületben jelöltet állíto jelölő szervezet tagsa,
c) a választőkeľületben induló jelölt hozzźúartozőja,
d) a központi źi|amigazgatási szeľvekľől, valamint a Koľmány tagjai és az tů|amtitkáľok jogállásĺáľól szóló
törvény szerinti központi éi|amigazgatási szerwe| vagy a vźiasztási bizottság illetékességi területén
hatásk<jrrel rendelkező egyéb közigazgatási szerwel kormźtnyzati szo|gźúatijogviszonyban, szo|gá|ati vagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazottkivételével, állami vezetó.

A Ve.25. $ (1) bekezdése szerint aváiasztźsi bizottság tagjaira és pótagjairatett indítványhoz módosító
javaslat nem nyújtható be.

Jelen előterjesztés 1. sz. melléklete taľta|mąz'z,a a javasolt szavazatszźtm|źiő bizottsáęi tagok
szavazókörökhöz tlársított felsorolásźft; a 2. sz. melléklet pedig a póttagok tömbösített ABC sorrendben
bemutatott fe|sorolását, mivel az ő esetiikben a Ve. 35. (1) bekezdéséből következően a Helyi VálaszŁási
Iroda vezetője d<int arról, hogy egy kieső tag helyébe melyik póttag lép.

Aszavazatszźm|źiő bizottság valamennyi tagia nyilatkozatottöltött ki anól, hogy

- vtiasztójoggal rendelkezik;
- Budapest Főváľos VIII. kerületében Szavazatszźtnláló Bizottság tagjaként a vá|asztásokon a

közremíĺködést vállalj a;

- a választási eljrárásról szo|ő f0|3. évi XXXVI. töľvényben foglalt kizźltő okok vele szemben nem
állnak fenn;

- príľtnak nem tagja;
- ameĺrnyiben a választási eljárásról szó|ó 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltak valamely kizárő,

illetve összeffrhetetlenségi ok velük szemben fe|merĹil, aľról a Budapest VIII. keriilet Helyi
Választási ĺrodźlt (Bp.' Vil. Baross u.63-67.) haladéktalanul, írásban étesíti.

Iv. A dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Fentiek a|apjźn javasolom, hory a Képviselő-testiilet a 20|4. évi európai Parlamenti tagiainak vźůasztásźtnak
lebonyolítasa érdekében a VIII. kerületi szavazatszámláló bizottsźą űj tagait és póttagjait a hatźlrozati
javaslatban foglaltak szerint fogadja el.



v. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

ASzavazatszźtm|źiő Bizottság tagsai dijazásban ľészestilnek az orszárygyu|ési képviselőkvtůasztźsa, valamint
az Eurőpai Parlament tagiainak vá|asztźsa költségeinek noľmatíváiról, tételeirő|, e|számo|źtsi és belső
ellenőrzési rendjéről, valamint eryes válasnási tárgytl miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38120|3.
(xII.30.) KIM ľendelet 2. $ (2) bekezdés és a 2. melléklet a|apján. A tiszteletdíj összege 20.000,- Ft/fő,
melynek fedezetére az onkormányzattźlmogatźtst kap a központi költségvetésből.

VI. Jogszabályi köľnyezet

A KépviselG.testület hatáskö'ľe a20|3. évi XXXVI. törvény 24. $-ź.ŕlan foglaltakon a|apul.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testiilet úgy diint' hogy

1. aváůasztási eljárásról szo|őf01,3. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése alapján szavazatszám|áilő
bizottsági tagoknak ahatározat l. sz. mellékletében felsorolt személyeket megvá|asztja.

Fele|ős: jegyzó
Hatźridó: 20|4. mźĄus |4.

2. avźúasztási eljárásról sző|ő2013. évi XXXVI. töľvény 24. $ (1) bekezdése és 35. $ (1) bekezdése
szavazatszźtmláló bizottsági pőttagoknak a hatźrozat 2. sz. mellékletében felsoľolt személyeket
megválasztja.

Felelős: jegyzó
Határidő: 20|4. má|us |4.

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti erység: Iegyziĺi Kabinet

Budapest, 20|4. május |2.
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Rimán Edina

Jegstzo
Tcirvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól
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Választó
kerület

Szavazókör Tagok

37 1. Jakab Tibor
4t 1. Varga Gyöľsyné
42 1. Berki Dénesné

2. Lukács Sándor
44 1. Kabai Lász|ő
50 1. Hélisz Gyöľsy
51 1. Szĺĺntó Tamás Attila
52 1. Györgyi Ida Anna

2.Heńő Pétemé
56 l. Herdó Szilvia
6t 1. Blénessy Beľta Zsuzsa

2. Jenei Ibolya
3. Veľes Renáta Zsl:zsaĺlna



2. sz. melléklet

Ali Touni Ali

Angyal Andrea

Baľanyai Attila

BölcshrŁi-Tóth Patrícia

Engi Vivien

Holbak Mirjam

Király Imĺe

Németh József

Rácz Lajosné

SchollSándomé

Somlai Éva

Soós Józsefné

Szentiványi József

Tabanyi Antal

Zai Veronika


