
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal                                                          
              Jegyzője     
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.     
Tel.: 85/501-000, Fax: 85/501-055 
 
Ügyiratszám: 1208/9/2016.                                                               2. számú előterjesztés 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. szeptember 8-i ülésére az országos népszavazás lebonyolításában közreműködő 
szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásához 

 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke 233/2016. (VII.5.) számú határozatával 2016. október 2. napjára 
országos népszavazást tűzött ki. 
 
A népszavazás lebonyolításában a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által, az országgyűlési képviselők általános választását megelőzően, 7/2014.(I.28.) számú 
határozatával megválasztott bizottsági tagok fognak közreműködni. 
 
A népszavazás kiírását követően beindult népszavazási előkészületek részeként felülvizsgáltuk 
a testület által megválasztott bizottsági tagokat. A megválasztott bizottsági tagok közül 5 fő (3 
tag 2 póttag) lemondott bizottsági tagságáról, illetve jelezte akadályozottságát, ezért a 
népszavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében helyüket szükséges pótolni. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 24. §-a kimondja: 
„(1) 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 Ve. 25. §-a alapján 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. 17. § (1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási 
bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet tagja.  
 
A Ve. 18. § (1)-(2) bekezdése előírja:  
„(1) A választási bizottságnak nem lehet tagja 
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) 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 kivételével, állami vezető.” 
 

 26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, 
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára   
    az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára  
    a területi választási bizottság, 
c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi 
választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság 
- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi személyeket a szavazatszámláló 
bizottságok póttagjainak – települési szinten - válassza meg: 
 
                        Horváth Györgyné  8713 Kéthely, Ifjúság u. 40. 
                        Boór Lászlóné  8713 Kéthely, Petőfi u. 9. 
                        Balázs Andor Péterné  8713 Kéthely, Hunyadi u. 88. 
                        Móricz László  8713 Kéthely, Honvéd u. 14. 
                        Pandúr Tímea   8713 Kéthely, Ady E. u. 41. 
                        Deák Margit   8713 Kéthely, Széchenyi u. 15. 
                        Farkas Gyuláné  8713 Kéthely, Május 1. u. l. 
                 Kerezsi Szilvia  8713 Kéthely, Honvéd u.23. 
                        Bódisné Béres Judit  8713 Kéthely, Honvéd u. 6. 
                        Tanai Anikó   8713 Kéthely, Petőfi. u. 13. 
 

Határozati javaslat 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok 
póttagjainak – település szinten - az alábbi személyeket választja meg: 
 
     Horváth Györgyné  8713 Kéthely, Ifjúság u. 40. 
                        Boór Lászlóné  8713 Kéthely, Petőfi u. 9. 
                        Balázs Andor Péterné  8713 Kéthely, Hunyadi u. 88. 
                        Móricz László  8713 Kéthely, Honvéd u. 14. 
                        Pandúr Tímea   8713 Kéthely, Ady E. u. 41. 
                        Deák Margit   8713 Kéthely, Széchenyi u. 15. 
                        Farkas Gyuláné  8713 Kéthely, Május 1. u. l. 
                 Kerezsi Szilvia  8713 Kéthely, Honvéd u.23. 
                        Bódisné Béres Judit  8713 Kéthely, Honvéd u. 6. 
                        Tanai Anikó   8713 Kéthely, Petőfi. u. 13. 
 
Felelős: Nagy Gáborné jegyző  
Határidő: azonnal 

 
Kéthely, 2016. szeptember 2. 

Nagy Gáborné 
jegyző 


