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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2018. március 08-i ülésére 
 

 

Tárgy  Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai szavazatszámláló bizottsága 
tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Üsz.:  LMKOH/355-23/2018. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Áder János Köztársasági Elnök — Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdés e) 
pontja, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. §-a alapján — az 
országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 2018. április 8. napjára tűzte ki. A 
2018. évi választásokon az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. 
törvényt és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt (a továbbiakban: Ve.) kell 
alkalmazni. 
 

A Ve. a választási bizottságok vonatkozásában - külön kiemelem a szavazatszámláló 
bizottságokra irányadó szabályozást - az alábbiak szerint rendelkezik: 

245. § „(1) Az országgyűlési képviselők választásán a következő választási bizottságok 
működnek: 

a) Nemzeti Választási Bizottság, 
b) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 
c) szavazatszámláló bizottság (egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság).” 

 
14. § „A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek 
alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a 
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és 
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 
(2) Választási bizottságok: 

a) Nemzeti Választási Bizottság, 
b) területi választási bizottság, 
c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 
d) helyi választási bizottság, 
e) szavazatszámláló bizottság. 
(3) Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és 

hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. 
(4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság, valamint az 

egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a területi 
választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több 
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll.” 
 
16. § „A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll.” 
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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.” 

 

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) 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.” 
 
24. § „(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. 
(2) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottságot 
választani. 
(3) A 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát a helyi választási iroda 
vezetője a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha – az 
átjelentkező választópolgárokra tekintettel – a szavazókör névjegyzékében szereplő 
választópolgárok száma meghaladja a kilencszázat.” 
 
25. § „(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 Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.” 
 
37. § „(1) A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy megbízását követő 
öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást 
megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz. „ 
 
38. § „(1) A választási bizottság – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét 
követően – alakuló ülést tart.” 
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E törvényi rendelkezéssel összhangban a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési 
képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 
11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése rendelkezik a választási bizottságok létrehozásának 
határidejéről, mely szerint „A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges 
számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2018. március 
19-én 16.00 óráig választja meg.” 

 
A Képviselő-testületi döntéshozatalra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szabályait kell alkalmazni.  

46. § „(1) A képviselő-testület ülése nyilvános. 
(2) A képviselő-testület 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési 
ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárás esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi 
ügy tárgyalásakor;” 
 

50. § „Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. 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.” 

42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
1. a rendeletalkotás; 
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 

utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása; 
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 
abból történő kiválás; 

6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;” 
 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a megválasztandó SZSZB tagok valamennyien 
írásban nyilatkoztak arról, hogy esetükben a jogszabályban foglalt összeférhetetlenségi 
kizáró ok nem merül fel, a nyilvános üléshez valamennyien hozzájárultak. 
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A választási eljárásról szóló törvényben biztosított indítványozási jogkörömben eljárva 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságainak tagjaira és póttagjaira az 
előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint teszek javaslatot. 
 
 
  

Határozati javaslat 

 

……../2018. ( ……) ÖH. 

Lajosmizse Város Szavazatszámláló  
Bizottságai tagjainak, póttagjainak megválasztása 
 

     Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Szavazatszámláló Bizottságai tagjait, póttagjait a Helyi Választási Iroda 
Vezetőjének indítványára az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
választja meg. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08.  

  

 
Lajosmizse, 2018. február 28. 
 
 

 dr. Balogh László s.k.                                                                                      
jegyző  
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Előterjesztés melléklete 

 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságainak tagjai 

 
Tagok 

   

Keserű Sándor Mihályné  Lajosmizse, Ybl M. 30. 

Fekete Imre    Lajosmizse, Bem út 79. 

Juhász Zsuzsanna   Lajosmizse, Bercsényi M. utca 9. 

Apró Ferencné   Lajosmizse, Dózsa Gy. út 68. 

Balis Lászlóné   Lajosmizse, Lehel u. 20.          

Szekérné Kollár Éva    Lajosmizse, Bem u. 21.   

Surman Péter    Lajosmizse, Kisfaludy u. 2/a  

Peltzer Vilmosné    Lajosmizse, Szabadság tér 11/B.III.8.  

Hornacsekné Kucsera Ilona  Lajosmizse, Városház tér 3. II/6.  

Mészárosné Hegedűs Katalin  Lajosmizse, Kossuth L. u. 122/B. 

Bíró Lajosné    Lajosmizse Bajza utca 12.  

Pető Lajosné    Lajosmizse, Alsóbene 648. 

Hunyadvári Aladárné   Lajosmizse, Bene 36. 

Nagyné Rózsavölgyi Magdolna Lajosmizse, Dankó P. út 15.              

Mezei István     Lajosmizse, Dankó P. út 5.      

Klein Norbert    Lajosmizse, Batthyány út 8. 

Turupuli Péterné   Lajosmizse, Dózsa Gy. út 95. I/5. 

Hörcsög Gáborné   Lajosmizse, Piroska Sándor utca 11. 

Kovácsné Szegedi Mária  Lajosmizse, Bene 93. 

Csontosné Ludányi Ildikó  Lajosmizse, Bene 555/A 

Depner Katalin   Lajosmizse, Bene 67. 

Szabó Ferenc    Lajosmizse, Mizse 290.     

Csillik Béla    Lajosmizse, Alsólajos 30/b. 

Lisztes László    Lajosmizse. Mizse, 3/B 

Marton Sándor József  Lajosmizse, Alsólajos 177. 

Dodonka Péter   Lajosmizse, Alsólajos 174.                   

Török Béla    Lajosmizse, Alsólajos 103. 
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Póttagok 

Bujdosó Edit    Lajosmizse, Ady E. utca  4.        

Szijjártó Pálné    Lajosmizse, Arany J. utca 6. 

Szeleczki Lászlóné    Lajosmizse, Szabadság tér 15. I/B       

Szeleczki László   Lajosmizse, Szabadság tér 15. I/B       

Cseh Imréné.    Lajosmizse, Szabadság tér 14/A. I/4. 

Zsikláné Sárközi Erika   Lajosmizse, Szabadság tér 14/B 12.ajtó 

Fekete Zoltán     Lajosmizse, Dózsa Gy. út 215. 

Kucsera Pál    Lajosmizse, Németh L. utca 6. 

Suba Márta    Lajosmizse Bajza utca 17. 

P. Vargáné Lehoczky Anikó  Lajosmizse, Bajcsy-Zs. út 85.         

Németh Balázs   Lajosmizse, Bajcsy-Zy. u. 51/A. 

Kocsy Anita    Lajosmizse, Szent Imre u.7.  

Fejesné Gajdácsi Irén  Lajosmizse, Tarnay út 24. 

Káposztás Gréta   Lajosmizse, Tarnay út 18/A. 

Földházi Józsefné   Lajosmizse, Bene 85. 

Lagzi Kovács Lajosné  Lajosmizse, Bene 82    

Kisjuhász József    Lajosmizse, Mizse 276. 

Rubosné Tímár Erzsébet  Lajosmizse, Mizse 58. 

Gyenes Róbert    Lajosmizse, Alsólajos 181.                   

Kovács Ferencné   Lajosmizse, Alsólajos 81. 

Vargáné Fekete Stella   Lajosmizse, Alsólajos 52. 

 

 

 


