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Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

Tényá|lás és dtintés taľtalmának l€szletes ĺsmeľtetése

Magyarország köztársasági e|nöke országos népszavazásttvziittki2016. október 2. napjára. Ahatá-
lyos jogszabályi ľendelkezések szerint a népszavazáts során a Nemzeti Yáůasztźsi Bizottság, az or-
szággyíílési egyéni választókerii|eti váÄasztási bizottságok és a szavazatszźtm|áiő biznttsägok működ-
nek. Hivatalunk, mint váiasztési iroda felĺilvizsgáÄta a VIII. keriileti váiasztási bizottságok tagiainak
adataiban bekiivetkező váltoásokat, mely alapján megái|apitott4 hory a vźúasztási bizottságok mű-
ködéséhez e|ha|źúozźs,lemondás vary lakcím váůtozźs miatt új tagok és póttagok megváiasztása vált
sziikségessé.

A válaszüási bizottságok aváiasztćlpolgłárok független, kizárćńaga ttirvénynek alĺárendelt szervei, ame-
lyeknek elsődleges feladata a váiasztási eredmény megźůlapítźtsa, a váiasnálsok tisztaságánalq torvé-
nyességének biztosítása, apártat|anság éľvényesítése és szükség esetén avá|asztźs törvényes rendjé-
nek helyreállíüísa.

A válaszüĺsi eljĺárásról szp|ó 2013. évi XXXVI. töľvény (továbbiakban: Ve.) 17. $ és 18. $ alapjĺán a
váůasztźtsi bizottságnak nem lehet taga a) a köztaľsasági elnök, b) ahánagy, c) képviselő' d) alpol-
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gármester, e) jegyzn, f) másik választási bizottság tagia, választási iroda tagją e) aMagĺat Honvéd-
séggel szolgálati jogviszonyban éi|ó szemé|y, valamint h) jeliilt.

Nem lehet továbbá a választĺási bizottsźlgváiasztott tagja a) párttaga,b) aváůasńőkerületben jelöltet
állÍtó jelöIő szprvezst tagją c) avá|asďőkeriiletben induló jelölt hozzÁtartozőja, d) a kiizponti źi!.am-
igazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az áůlamtitkérok jogállásáľól szó|ó törvény szerin-
ti ktizponti źi|arrúgazgatźtsi szeľwel vaw a vźiasztźsi biznttsálg illetékességi teľületén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatátsi szerwel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jog-
viszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésľe irĺányuló jogviszonyban álló személy a ktizalkalma-
zott kivételével, állami vezető.

A Ve. 14. $ (4) bekezdése a|apján a szavazatszźtmláló bizottság legalább öt" az országgytĺlési egyéni
választókerü|eti váńasztási bizottság három tagból áll.

A) oľszágryĺi|ésĺ egyénĺ választĺókeľĺileti választäsibimttság tagiaĺnak megválasztĺísa

A2014. évi orszÁggyĺűllési választĺásokat megelőzóen a Képviselő-testĺilet a25/2014. (II.05.) sz,hatźr
rozatápal Budapest Fővĺáros VIII. keriilet 6. szźmű orsággyiilési Egyéni Választókertileti Választási
Bizottság (továbbiakban: OEVB) tzgának dr. Galambos Kráľolý, Csabainé Lampert Ágnest, Donka
Aniüát' póttagjának Merxné Németh Katalint és Tringer Lźsz|őnétvá|asztotta meg. A Ve. alapján a
választott tagok megbizatźsa a ktivetkező általĺános váiasztásra megválasztottvéůaľ;ztási bizottság ala.
kuló üléséig taľt. A tagok közül dr. Galambos Károly és Tringer Lász|őné a Helyi Yźůasztási Bizott-
sägtagsánátöľténő megváiasztásukJ<al ery időben az OEVB tagságukról lemondtak.

A válasz!ísi iroda a névjegyzsk adatai a|apján megállapította" hogy Csabainé Lampert Ágnes és
Donka Anita lakóhelye megváltozott, jelenlegi lakcímük nem az orczággyÍllési eryéni választókeriilet-
ben van. A póttagként megválasztott Merxné Németh Katalin bizottsági tagsáęárő| ínĺsban lemondott.

Az otszÁggyiilési egyéni választókerü|etiváiasńátsi bizottságnak csak az országgytllési egyéni vźůasz-
tókerületben lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagia.
Három tagsáú és legalább két póttagot az orszáęgylllési egyéni választókerület szekhelye szerinti tele-
ptilés képviselő-testiilete vźůasztja meg; személyokre az orszáęgyűlési egyéni választókerü|etiväúasz-
tasi iroda vezetője tesz indíwány.

Fentiek a|apján az orszźrygsďllési egyéni választókerületiváiasztźsi iroda vezetojeként javasolom, hogy
a Képviselő-testĺilet a Budapest Fővĺáľos VItr. kerület 6. szátmű orsággyulési Egyéni Választókeriileti
Válaszhási Bimttsźrytag;'áľĺak dr. Galambos Kĺárolyt (tigyvéd)' Dr. Tárnokiné Joó Ildikó (Napraforgó
Egyesíteĺ ovoda), Muháné Pál Enikö Judit (Józsefuríros Közösségeiéľt Nonpľofit Zrt.)' pőttagának:
TarBfuczy Szilvia Cintia (Józsefuĺárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizpont), Maczik Eva
Anna (Józsefuĺárosi Szociális Szo|gáůtatő és Gyermekjóléti Központ) válassza meg. A bizottság tagsai-
nak javasolt személyek áillandő lakóhelye Budapest Mtr. kerü|etében van, a 6. sz. orszźtggyťilési eryé-
ni választókerület területén, és a váůasztási iroda leellenőrizte, hogy a központi névjegyzékben szere-
pelnek.

Dľ. Galambos Kĺíroly az OEVB tagiának töľténő megváiasztźtsa esetén lemond a Helyi Választási BĹ
zottságban betölti'tt tagságát ő|.

B) Szavazatszámláló bĺzottságok tagiainak megválasztása

A szavazatszÁm|áůó bizottságnak és a helyi váůasztźsi bizottságnak csak a településen lakcímmel ren-
de|kező, a kiizponti névjegyzékben szereplő váúasztőpo|gár lehet tagja.

Tekintettel aną hogy a szavazatszźm|áió bizottságok tagsait települési szinten kell megvá|asztani,
jelen előterjesztés 1. sz. melléklete iisszesítve tartalmaz'tA ajavasolt bizottsági tagok nevét; a 2. sz.
melléklete pedig a póttagok nevét.
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A Választĺĺsi Iroda a javasolt tagok esetében ellenőrizte a VItr. kerületi lakcím éľvényességét és avá-
lasztójog fennállását, a javasolt tagok Budapest Főváros VIII. kerületében szavazatszźm|áiő bizottság
tagiaként a közreműködést vállalják. Valamennyi megválasztott tag nyilatkozatot tesz arról, hogy a
Ve.-ben foglalt kizÁÍő okok vele szemben nem állnak fenn, illetve összeferhetetlenségi ok felmerülése
esetén haladéktalanul értesítik a Választási Irodát.

A Ve. 25. $ (1) bekezdése szerint aváůasztźsi bizottság tagiaira és póttagiairatett indíwányhoz módo-
sító javaslat nem nyújtható be.

tr. A beteľjesztés indoka

A 20|6. október 2. napjfua kitíĺziitt orságos népszavazás lebonyolítĺása érdekében szükséges, hory a
képviselő-testiilet választási bizpttságok tagiai és pottagiai megváiasztásfua vonatkozó diintését a
2016. szeptember 8-ai iilésén meglloz'za.

m. A döntés célja' pénzĺiryĺ hatása

A döntés cé|ja a keriileti választĺási szervek működésének biztosítźsa, valamint az orszígos népszava-
ás lebonyo|ítźsáúloz sztikséges pénzĺiryi fedezetről tiirténő diintés.

A lebonyolítlís a Polgáľmesteri Hivatal feladata. A lebonyolítrás becsült költségei 29.619,5 e Ft (részle-
tezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tarta|maz'za), melyből a központi költségvetésből normatíva
alapján 9.078,8 e Ft megtértil. A kiiliinböznt 20.540,7 e Ft fedezetéiil javasolt a míĺkiidési általĺános
taľtalékot megielölni.

Iv. Jogszabályikłirnyezet

A Képviselö-testiilet hatĺásköre a Ve. 14. $ (a) bekezdése, |7 . $ (1) bekezdés a)-b) pontją 22. s,24. s
(1) bekezdés,25. $ (1) bekezdése,34. $ (1) bekezdése,35. $ (l)-(2) bekezdésében foglaltakon, vala-
mintazMötv.41. $ (3) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

E,łrÁnozłTI JAvAsIÁT

A Képvĺselő-testület úgy dönt' hogy

1. Budapest Főváros VItr. kerület 6. szźmű országgyťi|ési Egyéni Választókerületi Választĺási BĹ
zottsátgtagsának Dr. Galambos I(.írolý, Dr. Táľnokiné Joó Ildikót és Muhané Pál Enikő Juditot
megvźiaszlrja.

Felelős: jegyző
Hatĺíridő: 2016. szeptember 08.

2. Budapest Fővĺáros VItr. kerület 6. szźmű országgyű|ési E'gyéni Választókeriileti Választĺási BĹ
zottsáępóttagiĺának Tar-Bátczy Szilvia cintiát és Maczik Eva Annát megvźúasztja.

Felelős: jegyző
Haüíridő: 20 1 6. szeptember 08.

3. szavazatszám|źiő bizottsígi tagoknak a hatźrozat 1. sz. mellékletében felsorolt szeméýeket
megválasztja.

Felelős: jegyző
Hatĺáľidő: 20|6. szeptembeľ 08.
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4.

5.

szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat 2. sz. me|Iéklętében felsorolt személyeket
megváúasztja,

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. szeptember 08.

a) az orszÁgos népszavazźtssal összefüggő kiadásokĺa az általános taÍta|ék terhére 20.540,7 eFt-
ot biztosít,
b) a Polgármesteri Hivatal |220I-03 cím - kötelező feladat - bevételi e|őkźnyz.atán belül a mű-
ktidési cé|űtámogatźts źů|arnháztartáson belülről e|őirányzatźú 9.078,8 e Ft-tal, és ezz-el eryidejű-
leg a kiadĺás személyi jutüaüás e|ćńĺányzatźú 6.756,0 e Ft.tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájőľulLátsi adó elćnrányzatáúz.I?l,g e Ft-tal, a dologi e|őlĺányzatźtt 200,9 e Ft.tal
megemeli.
c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és álta-
lĺános tartalékon beliil az á.Jta|ános tarüalék e|őiľátnyzatfuő|20.540,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - köte|ező feladat - míĺködési ťlnanszírozási kiadrĺson belül az iĺányitőszervi tá-
mogatĺásként folyósított trĺmogatás kiutalása e|óirányzatfua.
d) a Polgáľmesteri Hivatal I220I-03 cím - kötelező fe|adat - működési ťlnanszírozźtsi bevéte-
len belĺil azlĺányítősznrvitźlmogatátsként folyósítotttátmogatáts fizetési szźtmlátntörténő jóváírása
e|őirźnyzatáú 20.540,7 e Ft-tal megemeli és ęzzp| eryidejűleg a kiadas személyi juttaĺás előĹ
rányzatźú8.045,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociáIis hozzÁjám|álsi adó előinány-
zatát2.426,2 eFt-ta|, a dologi kiadások e|őirźnyzatát 10.069,1 e Ft.tal megemeli, melynek rész.
letezését a 3. mellékl et tarta|mąz.zą.
e) felkéri a polgármester| hory a kiiltségvetési rendelet következő módosítĺĺsánźi ahatfuozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: a)-d) pontok esetén 20|6. szeptember 08., e) pont esetén a költségvetési rendelet kiivet-
kező módosítása

A döntés végľehajtásáĺtvĘz.ő szeruezptierysĘ: Jegyz.oiKabine! Pénziigyi |Jgyosztáůy 
\

Budapest, 20|6. szeptember 07. í\^ l l

Danada-Rimán Edina
jegym

Tiiľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbíásából:

"k offu\*í, #,&ę
dr. Mészáĺ Erika

a|jegyző

"fu



1. sz. melléklet

Név:
Markó József
Palotai-Pécsy Mĺĺľia
Antal Tibor
Ga|gőcziZoltán
Soós Lász\ó
Kovács György Andľás
Ga|gőczlZo|tźnné
Mecsei Gyöngyi
orosz Péter
Jánosi Marianna
Juhász Rebeka Baľbaľa
Koppany Jiĺnosné
Pap Dénes
Nagy Gábor Lász|ő
Petrák Lajos
Gocze Sĺĺndoľné
Lukács Sándor József
Nagy József
Nagy Gábor Sandor
Szakács Eva
Csipkés Edina
Novák Maľgit
olráh Tamás
dr. Pálovics Emese Csilla
Nagy ZoItál.ÍLé
Joóbová-Doboczki Maĺia
Feiľ Krisztina
Mĺiller Maľia
Kapornai B ettina Katalin
Mezeí Anikó
Vidak Irma
Kiss Kĺĺľolyné
Gyrirgyilda Anna
Soltész Agnes Ilona
Jakabné Kiss Ildikó



2. sz. melléklet

Név:
Vaľga Judit
Vaľga Balźuls
Beľta Erzsébet
Végh Ferenc
Keľesztély Kĺáľolyné
Szabó Agnes Veľonika
Balugyrínszki Katalin
Czegle Tímea Rita
Kiss Ildikó GizeIIa
CsukaMźrta
Mészĺáĺos Jiĺnosné
o|ehZoltfurlé
Adu Attila
BezzegZorán
Benyovszki Mihály Miklós
Méľy Bence
Áľvai Éva
Kubinyi Istvánné
Pusztai olivéľ
Kapoľnai Attilané
Hajdfü Anikó
Molnaľ Mariann
Bodruáľ Gusztávné
Saskó Róbert
olah Saľolta
Rudolf Anikó
Peľegi Zo|tźn
Kiss Monika
Sipos Kĺáľoly
Bozsoki Viktor Dávid
Kisné Berta Boglárka
Seľes József
Süvegesné Szabó Ildikó
Szabó Istvan
Vajda Kľisztianné
Szász Laura
Szabó Éva
Tolvay Bernadett Máľia
Nagy Lász|ő
Tóth Maľia
olah Tamásné
Vorös Sándor
LászIő Anikó
Juhász Bertoldné
Bangó Tímea Cecília
Horváth Karolyné

Tóth Kaľolyné
Kapcala Margit
Bóka Annamiĺria
Földes ZsaĺeÍt
Tihany Csaba Miklósné
Métayné Mága Judit
Puber Vivien
Fischer Jenőné
Rózsa Anna
Molnar Imĺéné
Gergelyné Szabó Eľzsébet
Békési Enikő
Végh Renáta Lauľa
Szabó Kľisztina
Botosné Galambosi Irén
Csillag Márta Éva
Daľuné Illés Katalin
Molnaľ Ernő Enđľe
Dolgos Dolli
Galambo sné Pfaifer Marsit
Vaľadi Elemér
Hudak Lász|ő
Gerő Róza Erzsébet
Zźhonyíné Tóth Éva
Ambrus József
Prailné Horváth Magdolna
Horváth Antónia Katalin
Sándoľ Ttinde
Vásarhelyi Gyöľgyné
Gyimesi Rita
Horváth Julianna
Papp Erzsébet
Horvát Jutka Tiinde
Soós Dorottya
Erhaľdt }ĺ4;ź.ľ:'a

Szekér Kálmánné
Fülop Katalin Erzsébet
Németh LászIő
Nagy Veronika
Baloghné Juhász Baľbaľa
Schmidt Andręa Mĺĺľia
Novfü Valentin
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3. u. n.ďdĄeĺ.

Ft-ban

2016. oKóber 2..i
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