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             ELŐTERJESZTÉS – 5. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. március 8. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: jegyző 
Előterjesztő: polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 24. §. (1) 
bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok 5 tagját és a szükséges számú póttagokat a 
jegyző javaslatára a települési önkormányzat Képviselő-testülete választja meg az 
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően. 
 
Szavazatszámláló bizottságnak NEM LEHET a tagja Ve. 18.§. (1) bekezdése szerint:  
•köztársasági elnök,  
•háznagy,  
•képviselő, 
•alpolgármester,  
•jegyző,  
•másik választási bizottság tagja,  
•választási iroda tagja,  
•Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,  
•jelölt, 
•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 
bizottságilletékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, 
államivezető. 
Az érintett megválasztott tagoknak az eskütételt megelőzően összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot kell tenni! 

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási 
eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I.11.) IM rendelet 2. 
§ (2) bekezdés szerint „A szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat 
képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig választja meg. 

A Ve. 16. §. szerint a választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 17. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint „a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási 
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bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település 
választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen, lakcímmel 
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.” 

A Ve. 25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító 
javaslat nem nyújtható be. A Ve. 25. §. (3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-
testület. 
 
A 2022. évben megválasztandó szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az 
országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 
választására, valamint az esetleges időközi választásokra is érvényes. 
 
A jelenleg javasolt tagok minannyian vállalják a megbízást. A szavazatszámláló bizottsági 
feladatok a választások napján (mely minden esetben vasárnapra esik) folyamatos, egész 
napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig.  
 
A szavazatszámláló bizottság tagjának - a testületi döntést követően, a választásokat 
megelőzően - a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell 
részt vennie, a választást megelőző 8 napon belül, tehát a választást megelőző héten. 
 
Kérem a T. Testületet, a határozati javaslat elfogadására! 
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 
 
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 
1/2022. (I.11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdés 
Ve. 16.§ 
Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontja 
Ve 24.§ (19 bekezdés 
Ve. 25. §. (3) bekezdés 
 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 
MEGNEVEZÉSE:  
--- 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
--- 
6. HATÁROZATI JAVASLAT 
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Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2022. (…....) számú határozata 

 
Nagymaros Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
24. §. (1) bekezdése alapján a helyi Szavazatszámláló Bizottságok tagjaivá, valamint pót-
tagjaivá az alábbi személyeket megválasztja: 

 
Raszlerné Szalay Katalin  
Szlépka Zsófia   
Buda Péter  

Ferbert Ottóné  
 
  Dankainé Csanda Mária   

Kovács Sándorné  
Bessenbacher Géza  

Budáné Vadkerti Márta  
 

Lénárt Kitti   
           Niedermüller Ervin  
 Mátrai Tamás 

Gubacsi Gergely  
Bajor Tibor 
 
 Nagy Ildikó  
Voknát Lászlóné  
Kovács Roberta  
Mester György Istvánné  

 
Póttagok: Legény Péterné 

Gratzál Sára   
Hadi Tamás Dávid  
Mladonyiczki Máté Márk  
Török Márk Bálint 

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Szavazatszámláló bizottsági tagok eskütételének 
lebonyolítására és a megbízólevelek átadására.  
 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
 
 

 
 


