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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
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- 

- 
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az előterjesztés A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Magyarország Köztársasági Elnöke összhangban az uniós rendelkezésekkel és hazánk 
Alaptörvényében foglaltakkal  2019.  május  26.  napjára tűzte ki az Európai Parlament 
képviselőinek választását.  A  választási eljárásról szóló  2013.  évi XXXVI. törvény (a továbbiakban 
Ve.)  24.  §  (1)  bekezdése szerint  „A  szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban 
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános 
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; 
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.  A  szavazatszámláló bizottság tagjait 
és a póttagokat települési szinten kell megválasztani." 
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Az Európai Parlament tagjainak  2019.  évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített 
adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, 
valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló  3/2019.  (II.  27.)  IM  rendelet  8.  § 
d)  pontja szerint a helyi választási iroda feladata, hogy szükség esetén előkészítse a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak választását, az informatikai rendszerben 
ellenőrizze választójogukat, valamint a Ve.  18.  §  (1)  bekezdés  c), 0  és  h)  pontja szerinti 
összeférhetetlenséget. 

A  szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel 
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja (Ve.  17.  § a) pontja).  A 
Ve.  25.  §  (1)  szakasza szerint a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat 
nem nyújtható be.  A (2)  bekezdés szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.  A  Ve.  33.  §  (3)  bekezdés a) pontja 
alapján a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános 
választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Amennyiben a 
szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a Ve  34.  §  (1)  bekezdés a)—c)  és  0 
pontja szerinti okból szűnik meg, helyébe a helyi választási iroda vezetője által kijelölt póttag lép. 
A  Ve.  24.  §  (3)  bekezdés a) pontja alapján amennyiben az adott szavazókörben a névjegyzékben 
szereplők száma meghaladja az  1.500  főt, abban az esetben további  4  fővel kell kibővíteni a 
szavazókör szavazatszámláló bizottságát. 

A  Képviselő-testület a fenti rendelkezések alapján a  19/2018. (11.22.)  számú határozatának  4.  és  5. 
pontjában megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.  A  választás 
előkészítése során a tagok felülvizsgálata alapján megállapításra került, hogy indokolt a póttagok 
számának növelése, melyre vonatkozó javaslat az előterjesztés mellékletét képezi. Ezen személyek 
esetében is megtörtént a választójog és az összeférhetetlenség ellenőrzése. 

Fentieken kívül javaslom a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztani dr. Galambos 
Károlyt (figyelemmel Ve.  18.  §  (3)  bekezdés a) pontjában foglaltakra). 

II. A  beterjesztés indoka 

A 2019.  évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása érdekében szükséges, 
hogy a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság póttagjainak, valamint a HVB tagjának 
megválasztása. Az Mötv.  42.  §  2.  pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható 
át a törvény által hatáskörébe utalt választás. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a kerületi választási szervek működésének biztosítása.  A  döntés pénzügyi fedezete 
7/2019. (111.25.)  IM  rendelet alapján biztosított. 

IV.Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a választási eljárásról szóló  2013.  évi XXXVI. törvény  22-24. §-
ban  foglaltakon, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDCXXIX. 
törvény  41.  §  (3)  bekezdésében foglaltakon alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának dr. Galambos Károlyt 
megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. Budapest  Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat  1.  sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Budapest, 2019.  április  18. 

 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

le-»  
dr. Mészár  Erika 

aljegyző 
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