
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő  szavazatszámláló 

bizottság megválasztásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése 

értelmében: „(2) A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 
megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a 
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott 
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként 
összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri. Az 56. § (1) bekezdését első alkalommal a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán kell alkalmazni.” 
 
Kéthely településen – figyelemmel arra, hogy a 2011. évi népszámláláson magukat roma 
nemzetiséghez tartozónak való személyek száma 135 fő – külön nemzetiségi szavazókört kell 
kialakítani. 
 
A szavazókörök kialakításának szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban Ve.) tartalmazza. 
 
A Helyi Választási Iroda vezetője a nemzetiségi szavazókört a Kéthely, Hunyadi u. 2. szám alatt lévő 
Művelődési Házban alakította ki. 
A Ve. 312. § (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára egy szavazókör szolgál. A 
nemzetiségek számára kijelölt szavazókör a Ve. 323. § (2) bekezdésének megfelelően akadálymentes. 
 
A Ve. 309. §-a értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti 
Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának 
napjára tűzi ki.  
 
A Ve. 308. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a törvény T-XII. Fejezetét, 
továbbá a 307/D §, a 307/F § és a 307/L § (2) és (3) bekezdésének a rendelkezéseit a nemzetiségi 
önkormányzati választásokra vonatkozó fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán  - a Ve. 311. § (1) bek. d) pontja értelmében 
szavazatszámláló bizottság működik. 
 
A szavazatszámláló bizottság tagjait a képviselő-testület választja meg, személyükre a helyi választási 
iroda vezetője tesz indítványt. 
 
A Ve. 14. § (4) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból áll. 
A kisebbségi jelölő szervezet a szavazatszámláló bizottságba nem bízhat meg tagot. 
 
A fenti rendelkezések értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáshoz 5 
tagból és kellő számú póttagból álló szavazatszámláló bizottságot kell választani. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 

Ve. „17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében foglaltak 

kivételével 



a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, 

b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az országgyűlési egyéni 

választókerületben, 

c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fővárosban, 

d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 

(2)
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 A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az lehet, aki 

az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagja az lehet, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételnek 

megfelel és jogi egyetemi diplomával rendelkezik. 

(4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat. 

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja 

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 

h) jelölt. 

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 

a) párt tagja, 

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

d)
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 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.” 

 

 

Hozzátartozó: Ve. 3. § „2. hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az 

egyeneságbeli rokon és annak házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadott, a 

mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, a 

házastárs vagy bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér 

házastársa vagy bejegyzett élettársa.” 

 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Ve. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a 

szavazatszámláló bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. 

 

A Ve. 37. § (1) bekezdés értelmében a választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását 

vagy megbízását követő öt napon belül esküt vagy fogadalmat tesz.  

 

A választási 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. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300036.TV#lbj12param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300036.TV#lbj13param


A Ve. 23. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján indítványozom, hogy a Tisztelt 

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

válassza meg. 

 

Kérem a napirendi pont megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 14 § (4) bekezdése és a 24. § (1) bekezdése 

alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódóan a 

szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai:  

 

 Kovács Lajosné Kéthely, Ifjúság u. 56. 

 Dákai Csabáné Kéthely, Arany János u. 3. 

 Galambos Jánosné Kéthely, Május 1. u. 8. 

 Vancsó Mihályné Kéthely, Hunyadi u. 13. 

 Horváth Sándorné Kéthely, Vár u. 37/A  

 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:  

 

 Mika Lajosné Kéthely, Ifjúság u. 17. 

 Kottánné Berta Krisztina Kéthely, Honvéd u. 33/A. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő:  azonnal. 

 

 

 

 

 

Kéthely, 2014. augusztus 18. 

Strausz Edit 

jegyző 


