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Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: Rimán Edina jegyző 

  

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2019.  augusztus  22.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbb-
ség szükséges. 
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RIMÁN  ED A 

JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi - 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi - 

Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

- 

- 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

Magyarország köztársasági elnöke a  2019.  évi helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választását október  13.  napjára tűzte ki.  A  Nemzeti Választási Bizottság - jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve - a helyi önkormányzati választásokkal azonos napra, 
2019.  október 13-ára, vasárnapra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati általános választá-
sokat.  A  hatályos jogszabályi rendelkezések szerint ezen választások során a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság, a helyi választási bizottságok és a szavazatszámláló bizottságok működ-
nek. 

A  választási bizottságok a választópolgárok Eiggetlen, kizárólag a törvénynek alárendelt 
szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások 



tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a 
választás törvényes rendjének helyreállítása. 

A  választási eljárásról szóló  2013.  évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  18.  §-ának 
rendelkezései szerint a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a ház-
nagy, képviselő, alpolgálinester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda 
tagja, a  Magyar  Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses kato-
na, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tarta-
lékos katona, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott tagja párt 
tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló 
jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a 
választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati 
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételé-
vel, állami vezető. 

A  más választási bizottsági tagságra vonatkozó összeférhetetlenségi ok nem vonatkozik az 
egy szavazókörrel rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével az 
országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő településen működő helyi választási 
bizottság tagjára,  ha  az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjává 
választják. 

A  választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a megválasz-
tása előtt, a megbízott tag a megbízásakor írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem 
áll fenn összeférhetetlenség.  A  választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült 
összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett mű-
ködő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron követke-
ző ülésén. 

A  választási bizottság választott tagjai nyilatkozatot tesznek arról, hogy a Ve.-ben foglalt 
kizáró okok velük szemben nem állnak fenn, illetve összeférhetetlenségi ok felmerülése ese-
tén haladéktalanul értesítik a Választási Irodát. 

A  szavazatszámláló bizottságnak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegy-
zékben szereplő választópolgár lehet tagja. 

A  szavazatszámláló bizottság legalább öt, a helyi választási bizottság három tagból áll. 

A  helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját 
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási 
iroda vezetője tesz indítványt.  A  megválasztás határideje  2019.  szeptember  01. 

A  szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselő-testülete választja meg; személyükre a helyi választási iroda veze-
tője tesz indítványt.  A  szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten 
kell megválasztani. 

A  választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújt-
ható be. 

A  helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása 
a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 
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A) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület  Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bi-

 

zottság tagjának dr. Galambos Károlyt (ügyvéd), Tavaszi Józsefnét 
i), Danyiné Vámosi Gabriellát 

zető), póttagjának dr. Tringer Lászlónét ) és Vajda Kriszti-

 

ánnét ) válassza. 

A  bizottság tagjainak javasolt személyek állandó lakóhelye  Budapest  VIII. kerületében van. 

B) Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 

A  szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak felülvizsgálata során megállapításra 
került, hogy indokolt a póttagok számának növelése. Tekintettel arra, hogy a szavazatszám-
láló bizottságok tagjait települési szinten kell megválasztani, jelen előterjesztés  1.  sz. mel-
léklete összesítve tartalmazza a javasolt bizottsági póttagok nevét. 

A  bizottság tagjainak javasolt személyek állandó lakóhelye  Budapest  VIII. kerületében van. 

II. A  beterjesztés indoka 

A 2019.  október  13.  napjára kitűzött helyi önkomiányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati általános választások lebonyolítása ér-
dekében szükséges, hogy a képviselő-testület választási bizottságok tagjai és póttagjai meg-
választására vonatkozó döntését meghozza. 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  bizottsági tagok tisztelet díjának fedezetét a helyi önkormányzati képviselők és a polgár-
mesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 
választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 
szóló  22/2019.  (VIII.  31.)  igazságügyi miniszter rendeletében szereplő noimatívák alapján a 
központi költségvetés finanszírozza. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Ve.  22.-24. §-ban  foglaltakon, valamint az Mötv.  41.  §  (3) 
bekezdésében foglaltakon alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság tagjának dr. Galambos Ká-
rolyt, Tavaszi Józsefnét és Danyiné Vámosi Gabriellát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 
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2. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának Tringer Lászlónét 
és Vajda Krisztiánnét megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

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

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Budapest, 2019.  augusztus  14. 

Rimán Edinä 
jegyző 

Törvényességi ellenőrzés: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

- 

6dr. Meszár  Erika 
aljegyző 
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