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E L İ T E R J E S Z T É S  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

 2014. február 27-i rendkívüli ülésére 
 

 
Tárgy  Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai szavazatszámláló bizottsága 

tagjainak megválasztása 
 
Üsz.:  I/96/22/2014. 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 16/2014. (I.20.) KE. határozatában kitőzte az 
országgyőlési képviselık 2014. évi választását. A szavazás napja: 2014. április 6. 
 
Az országgyőlési képviselık választásán az alábbi választási bizottságok mőködnek: 
 
• szavazatszámláló bizottság (SZSZB), 
• az egy szavazókörrel rendelkezı településeken a szavazatszámláló bizottság feladat és 
hatáskörét ellátó helyi választási bizottság (HVB), 
• országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB), 
• Nemzeti Választási Bizottság (NVB). 
 
A választási bizottságok összetétele: 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. (továbbiakban: Ve.) a választási 

bizottságok tekintetében az alábbiakban leírtak szerint szabályoz: 
„16. § A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. 
17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében 

foglaltak kivételével (ezen kivételek közül a 28. § szabályozása kiemelendı, mivel ez a 
megbízott tagokra vonatkozóan írja elı a megbízás szabályait, melyrıl lentebb tájékoztatást 
adok) 

a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, 
b) az országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az országgyőlési 

egyéni választókerületben, 
c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fıvárosban, 
d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi 

lakcímmel rendelkezı, a központi névjegyzékben szereplı választópolgár lehet tagja. 
(2) A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja 

az lehet, aki az országgyőlési képviselık 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) képviselı, 
d) alpolgármester, 
e) jegyzı, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 
h) jelölt. 
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(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 
a) párt tagja, 
b) a választókerületben jelöltet állító jelölı szervezet tagja, 
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
d) a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási 
bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezı egyéb közigazgatási szervvel 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezetı. ” 
 

 A Ve. 24. § -a alapján  „a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban 
póttagokat a települési önkormányzat képviselı-testülete az országgyőlési képviselık 
általános választásának kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti huszadik napon 
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetıje tesz indítványt. A 
szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. Az 
egy szavazókörrel rendelkezı településen nem kell szavazatszámláló bizottságot választani.” 

A Ve. 25. §-a az alábbiakról rendelkezik:  „(1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira 
tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 

(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt 
az Országgyőlés, a közgyőlés, illetve a képviselı-testület.” 
 

E törvényi rendelkezéssel összhangban a 2014. április 06. napjára kitőzött országgyőlési 
képviselı-választás eljárási határidıinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 
20.) KIM rendelet 3. §-a rendelkezik a választási bizottságok létrehozásának határidejérıl. Az 
idézett szakasz  (2) bekezdése értelmében „ A szavazatszámláló bizottság három tagját  és 
szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselı-testülete legkésıbb 2014. 
március 17-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés] 

 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a megválasztandó SZSZB tagok valamennyien 

írásban nyilatkoztak arról, hogy esetükben a jogszabályban foglalt összeférhetetlenségi kizáró 
ok nem merül fel. 

   
Tájékoztatás a választási bizottság megbízott tagjait illet ıen: 
 

A Ve. 28. § (2) bekezdése értelmében: „ A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy 
szavazókörrel rendelkezı településen a helyi választási bizottságba a választókerületben 
jelöltet, illetve listát állító jelölı szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot 
bízhatnak meg. 

 
A Ve. 29-30. §-ai az alábbiakról rendelkeznek: 

„ (1) A közös jelöltet, illetve listát állító jelölı szervezetek együttesen jogosultak a 
választási bizottság 27. § és 28. § szerinti tagjának megbízására. 

(2) Egy jelölı szervezet, illetve párt, valamint egy független jelölt egy választási 
bizottságba legfeljebb a 27. § és 28. § szerinti számú tagot bízhat meg. E bekezdés 
alkalmazásában a jelölı szervezet által megbízott tagnak kell tekinteni azt a megbízott tagot 
is, akit a jelölı szervezet mint közös jelöltet vagy listát állító jelölı szervezet más jelölı 
szervezettel együttesen bíz meg. 

30. § (1) A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetıjénél kell 
bejelenteni. 

(2) A választási bizottság megbízott tagját - a 27. § (1) bekezdése kivételével - legkésıbb a 
szavazás napját megelızı tizenhatodik napon lehet bejelenteni. 

(3) A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi 
lakcímét és személyi azonosítóját.” 
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A választási eljárásról szóló törvényben biztosított indítványozási jogkörömben eljárva 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságainak tagjaira az elıterjesztés 
mellékletében meghatározottak szerint teszek javaslatot. 
 
 
  

Határozati javaslat 
 

……../2014. ( ……) ÖH. 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló  
Bizottságai tagjainak megválasztása 
 

     Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Szavazatszámláló Bizottságai tagjait a Helyi Választási Iroda Vezetıjének 
indítványára az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint választja meg. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27.  

  
 
Lajosmizse, 2014. február 12. 
 
 

 dr. Balogh László s.k.                                                                                      
jegyzı  
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Elıterjesztés melléklete 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságainak tagjai 

 
1. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:    
Dózsa Gy. út 18.  Református Iskola 
   
Králik Mihályné     
Keserő Sándor Mihályné    
Fekete Imre     
 
Póttagok: 
Juhász Zsuzsanna     
Bujdosó Edit  
            
2. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:  
Szabadság tér 13.,  Központi Iskola 
 
Balis Lászlóné        
Szekérné Kollár Éva   
Apró Ferencné     
  
Póttagok:  
Szeleczki László     
Verebes Sándorné     
Szeleczki Lászlóné    
 
3. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:  
Dózsa Gy.u. 100., Suri Iskola 
 
Surman Péter        
Peltzer Vilmosné     
Hornacsekné Kucsera Ilona      
 
Póttagok: 
Zsikláné Sárközi Erika  
Fekete Zoltán  
 
4. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:   
Dózsa Gy. út 123. Régi Szülıotthon 
 
Mészárosné Hegedős Katalin  
Bíró Lajosné      
Petı Lajosné     
 
Póttagok: 
Suba Márta     
Balla Ildikó    
 
5. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:   
Bajcsy-Zs. út 49. Cédulaház 
 
Hunyadvári Aladárné    
Nagyné Rózsavölgyi Magdolna   
Ulicska Károly     
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Póttagok: 
Nagy Antalné     
Mezei István                            
  
6. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:   
Szent Lajos u. 21.,  Óvoda  
 
Klein Norbert     
Cseh Imréné     
Turupuli Péterné   
 
Póttagok: 
Feró Lászlóné 
Szakali Szabina                        
  
7. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:   
Bene tanya 73/A. Gombkötı tanya  
 
Kovácsné Szegedi Mária    
Hörcsög Gáborné      
Lagzi Kovács Lajosné     
 
Póttagok: 
Kis-Rigóné Jobbágy Klára     
Földházi Józsefné     
Fejesné Gajdácsi Irén    
 
8. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:   
Mizse tanya 90., Kónyamajor 
 
Szabó Ferenc       
Joó Lászlóné        
Csillik Béla  
 
Póttagok: 
Rapi Zoltán 
Kéri Józsefné 
 
9. szavazókör  szavazatszámláló bizottság tagjai:    
Alsólajos tanya 285., Vadászház  
 
Marton Sándor József      
Dodonka Péter     
Török Béla      
 
Póttagok: 
Száraz László    
Gyenes Róbert         


