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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2022. január 26.-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlési Képviselők 2022. évi választását 2022. 

április 3. napjára tűzte ki. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) 

bekezdése alapján: „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.” 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése választási bizottságként említi a szavazatszámláló 

bizottságot. 

 

A Ve. 24. § (1) bekezdése alapján: 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. 

 

A Ve. 24. § (3) bekezdése alapján: 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. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb a 12/2018. (I. 25.) 

önkormányzati határozatával döntött a szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak 

személyéről. Megbízatásuk lejárta miatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

értelmében új szavazatszámláló bizottsági tagokat szükséges választani.  

A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az 

országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október, 

egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános 

választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes. 

A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja. 
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Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, háznagy, képviselő, 

alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar 

Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, 

honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint 

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 bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 

kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi 

jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 

közalkalmazott kivételével. 

Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak megfelelnek. 

A Ve. 25. § alapján a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. A megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-testület.  

 

A tagok és póttagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott 

szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. 

Az előterjesztés előkészítése során az indítványozott tagokkal az egyeztetés megtörtént, 

előzetesen mindenki vállalta a megbízatást.  

A település mindkét szavazatszámláló bizottsága 3-3 választott tagból áll, melyet kiegészít a 

pártok által delegált tagok köre azzal, hogy a szavazókörökben a választás napján minimálisan 

öt fő a bizottság létszáma. A szükséges létszám érdekében így megfelelő számú póttag 

választása is szüksége. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a 

szavazatszámláló bizottsági tagokat - a szavazás eredményes lebonyolítása érdekében - 

válasszák meg.  

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

szavazatszámláló bizottságok tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Balogh László 7562 Segesd, Rózsadomb utca 42. 

2. Baloghné Szőke Veronika 7562 Segesd, Rózsadomb utca 42. 

3. Vidák Ákosné 7562 Segesd, Kossuth L. utca 78. 

4. Vörösné Petes Mariann 7562 Segesd, Teleki utca 32. 

5. Zsobrákné Végh Katalin 7562 Segesd, Széchenyi utca 7. 

6. Horváth Ágnes 7562 Segesd, Akác sor 3. 

7. Széll Georgina 7562 Segesd, Kossuth utca 69. 

8. Vidák Gitta 7562 Segesd, Kossuth utca 78. 

9. Horváthné Pánovics Mária 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 17. 

10. Tálos Melinda 7562 Segesd, Vörösmarty utca 59. 

11. Gelencsér Edit 7562 Segesd, Rákóczi utca 22. 

12. Borosánné Hegedüs Diána 7562 Segesd, Kossuth utca 55. 



13. Dergeczné Szabó Betti 7562 Segesd, Táncsics M. utca 12. 

14. Gyöngyösi Norbertné 7562 Segesd, Széchenyi utca 20. 

 

Határidő: 2022. március 14.  

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

Segesd, 2022. január 20. 

 

                                                  

dr. Varga Katalin 

                             jegyző 
 


