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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 20/2018. 
 
Tárgy: Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására  
 

Előterjesztő neve: Papp István a Helyi Választási Iroda vezetője 
 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
 

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési 
képviselők általános választását.  
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXV. 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.” 
 
Az igazságügyi miniszter a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-
választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) 
IM rendelete 1. § (2) A bekezdése szerint a „szavazatszámláló bizottság három tagját 
és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete 
legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés]”  
 
A szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen 
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 
 
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 f) pontja szerinti okból szűnik meg, helyébe a helyi választási 
iroda vezetője által kijelölt póttag lép. 
 
Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a Helyi 
Választási Iroda tagjai megkeresték a korábbi választások alkalmával megválasztott 
tagokat, valamint további tagok és póttagok jelölésére tett javaslatot.  
 
A fentiek alapján a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek javaslatot az SZSZB 
tagokra és póttagokra. 
 
A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi 2018. február 14. 
 
         Papp István 
            a Helyi Választási Iroda 
            vezetője 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
szavazatszámláló bizottságokba az alábbi tagokat és póttagokat megválasztja 
 
Tagok:  

- Ábrahám Mónika 
- Bagó-Nagy Zsuzsanna  
- Bakó Mihály 
- Balássy Dávid 
- Bányai Ákos Botond 
- ifj. Bódi Ferenc 
- Borbély Márton 
- Faragó András 
- Gaszner Ildikó 
- Guba Istvánné 
- Gulyás József 
- Juhász Rita 
- Lukács Nikolett 
- Nagy Orsolya 
- Nádor István Sándor 
- Pordán Sándor 
- Tamsula Balzó Henrietta 
- Tinkó-Bódi Szilvia  

 
 
Póttagok: 

- Boromisza Piroska 
- Füzi Imre Ferenc  
- Janits Béla Péter 
- Kovalovszki Kartal 
- Kőváriné Jakab Mária 
- Manjatené Lesti Ágnes 
- Mészáros Ágnes Sarolta 
- Nyirő Krisztina 
- Papp Dániel 
- Tábi Gyöngyike 
- Tóth Bence 
- Vladárné Zeffer Mónika 

 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a HVI vezetője  
 


