
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megválasztására 

 

Áder János a Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2014. évi 

választását 2014. április 06-ra tűzte ki. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) 

bekezdése értelmében 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. 

 

A választási bizottságok a választópolgárok független, 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 Ve. 17. § (1) a) pontja alapján a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási 

bizottságnak csak a településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár lehet tagja. 

 

A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az 

lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

 

Az választási eljárásról szóló törvény 18. § (1) bekezdése taxatíve felsorolja, hogy kik nem 

lehetnek a választási bizottság tagja. Ennek megfelelően a választási bizottságnak nem lehet 

tagja: 

 a köztársasági elnök, 

 a háznagy, 

 képviselő, 

 alpolgármester, 

 jegyző, 

 másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

 a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 

 jelölt. 

 

A választási bizottság választott tagjaira vonatkozóan a Ve. 18. § (2) bekezdése további 

korlátozásokat tartalmaz, mely szerint az (1) bekezdésben foglaltakon túl a választási 

bizottság választott tagja nem lehet 

 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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

 



A Ve. 37. § (1) A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy megbízását 

követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást 

megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz. 

 

A szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja a polgármester előtt az egyes közjogi 

tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy 

fogadalmat. A választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően 

gyakorolhatja jogait. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a  Ve 25. § (1) bekezdésének megfelelően a választási bizottság 

tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 

 

A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a 

képviselő-testület. 

 

A Ve. 24. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján indítványozom, hogy a Tisztelt 

Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó választási szervek tagjaiként az alábbi személyeket 

válassza meg: 

 

Határozati javaslat: 

1./ Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 24. § (1) bekezdés szerinti jogkörében Kéthely 

községben:  

 

1. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Magyari u. 30. - Általános Iskola) 

 

Tagoknak: Szalafai Imréné 

 Lakcím:  Kéthely, Rákóczi u. 14. 

  

 Fehér Ildikó 

 Lakcím:  Kéthely, Balaton u. 49. 

 

 Projcs Adrienn 

 Lakcím:  Kéthely, Sugár u 4 

 

Póttagoknak: Dávid József 

 Lakcím:  Kéthely, Kossuth u. 61. 

 

 Horváthné Deák Margit 

 Lakcím:  Kéthely, Széchényi u. 15. 

 

2. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Ady Endre u. 1. - Önkormányzati 

Hivatal) 

 

Tagoknak: Nagy Kálmánné 

 Lakcím:  Kéthely, Magyari u. 8. 

  

 Kelemen Edina 

 Lakcím:  Kéthely, Ifjúság u. 55. 

 



 Mika Imréné 

 Lakcím:  Kéthely, Magyari u. 10. 

 

Póttagoknak: Horváth Györgyné 

 Lakcím:  Kéthely, Ifjúság u. 40. 

 

 Pandúr Tímea 

 Lakcím:  Kéthely, Ady Endre u. 41. 

 

 Balázs Andorné 

 Lakcím:  Kéthely, Hunyadi u. 88. 

 

 

3. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Hunyadi u. 2. - Művelődési Ház) 

 

Tagoknak: Hosszú Lászlóné 

 Lakcím:  Kéthely, Dózsa Gy. u. 17. 

  

 Kovács Endre 

 Lakcím:  Kéthely, Hegyalja u. 31. 

 

 Rádi Andrásné 

 Lakcím:  Kéthely, Ifjúság u. 5. 

 

Póttagoknak: Móricz László 

 Lakcím:  Kéthely, Honvéd u. 14. 

 

 Boór Lászlóné 

 Lakcím:  Kéthely, Petőfi u. 9. 

 

megválasztja. 

 

2./ A szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai a Ve. 37. § (1) bekezdése 

alapján a megválasztást vagy megbízását követő öt napon belül, a 

szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző 

második napon esküt vagy fogadalmat tesz. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

3./ A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a 2010-ben 

megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoknak a választási eljárás 

tisztaságának, törvényességének biztosításában végzett tevékenységükért. 

 

Felelős:  Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kéthely, 2014. január 23. 

dr. Lukács Zoltán 

jegyző 


