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Tisztelt Képviselő-testület! 

       

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési választás és az országos népszavazás 

időpontját 2022. április 3. napjára tűzte ki.  

 

A kitűzést követően a helyi választási iroda tagjaival a 2019. évben megválasztott a 

szavazatszámláló bizottságok tagjait ismételten felkértük ezen feladat ellátására. Sajnos pár 

bizottsági tag nem tudta vállalni ezen tisztséget, ezért a kieső tagok helyére új tagokat kell 

választani. Az új tagok, póttagok nyilatkoztak, hogy a tisztséget megválasztásuk esetén 

vállalják és ellátják.  

 

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

 

24. §  (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban 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 települési szinten kell megválasztani. 

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást 

megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a 

szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás 

napja kivételével - bármikor módosíthatja. 

(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a 

szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási 

iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. 

(4) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot 

választani. 

(5) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban 

további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint 

negyven. 

(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló 

bizottságát - legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon - a szükséges számban további 

tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az 

ezerötszázat. 

 

Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

 

A Ve. 25.§ (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjaira, póttagjaira tett 

indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 

 

A Ve. 25.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a megválasztásról a képviselő-testület egy 

szavazással dönt. 

 

A bizottság választott tagjain túlmenően a Ve. 28. § (3) bekezdése szerint a 

választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek 

egy -egy tagot bízhatnak meg.  

 

A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási 

bizottság tagjának megbízására. 
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A megválasztandó tagoknak, póttagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy velük 

szemben a Ve. 18. §-ában foglalt kizáró okok nem állnak fenn és a feladat ellátását vállalják.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása:  

A döntés célja Gyöngyössolymos Községben a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési 

választás és országos népszavazás zavartalan lebonyolítása. Közvetlen pénzügyi hatással jelen 

előterjesztés nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy a választás és népszavazás költségeit a 

Magyar Állam finanszírozza.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25. §-a. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen  jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

 

 

     

dr. Behan Anett Éva  

                   Jegyző 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Határozati javaslat: 

 

Sz:   /2022.(III….)                     Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szavazatszámláló 

Bizottságok tagjainak megválasztása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-ában biztosított hatáskörében eljárva 

Gyöngyössolymos Község Szavazatszámláló Bizottságainak tagjainak, választott tagjainak az 

alábbi személyeket választja meg:   

 

1.  

 

1. szavazókör 

Általános Iskola, 

Szabadság út 133. 

Tagok: Dvorszki Marianna, Gyöngyössolymos, Kossuth Lajos út 97. 

Kissné Kuncsik Diána, Gyöngyössolymos, József Attila út 46. 

Tábi Judit, Gyöngyössolymos, Ady Endre út 31. 

 
választott 

tagok: 

Csivincsik Alexandra, Gyöngyössolymos, Mátrai út 19. 

Kis Szilvia, Gyöngyössolymos, Szabadság út 49. 

2. szavazókör 

Óvoda 

Szabadság út 164. 

Tagok: Varga Szabolcs, Gyöngyössolymos, József Attila út 1. 

Kovácsné Török Ibolya, Gyöngyössolymos, Fecske út 83. 

Mikola Andrea, Gyöngyössolymos, Bartók Béla út 16. 

 választott 

tagok: 

Varbai Jánosné, Gyöngyössolymos, Fecske út 14. 

Gombos Lászlóné, Gyöngyössolymos, Szabadság út 150. 

3. szavazókör 

Művelődési Ház, 

Bartók Béla út 2-4. 

Tagok: Soósné Berecz Mónika, Gyöngyössolymos, Bartók Béla út 

25.Baloghné Feld Judit, Gyöngyössolymos, Jókai Mór út 45. 

Lovászné Domokos Ilona, Gyöngyössolymos, Mandulás út 9. 

 választott 

tagok: 

Fehér Józsefné, Gyöngyössolymos, Gárdonyi Géza út 10. 

Liktor Ferenc 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 182. 

 

2. A bizottság tagjai megbízatásának a törvényben meghatározott okból történő 

megszűnése esetén a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási 

bizottság tagjává. 

 

3. A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, a határozat közzétételéről gondoskodni 

kell. 

 

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző     

Határidő: értelemszerű 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 

 


