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    E L Ő T E R J E S Z T É S     

        

                            

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2018. február 15-én tartandó 
 

munkaterv szerinti, nyilvános testületi ülésére 

  

    

                            

                            
                            

  Tárgy:                       
                            

    Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztására 

                            
                            

  Előterjesztő:                     
                            

    Dr. Görög István jegyző 

                            
                            

  Összeállította:                    
                            

    Dr. Görög István jegyző 

Kissné Sághi Rita vezető főtanácsos 

                            

                            
                            

  Tárgyalás módja:                   
                            

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen tárgyalandó, de az érintett személy 

kérésére a napirendi pontot – figyelemmel Mötv. 46. § (2) 

bekezdés b) pontjára – zárt ülésen kell tárgyalni. 

                            
                            

  Szavazás módja:                   
                            

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – az Mötv. 47. 

§ (2) bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület 

minősített többségű (az önkormányzati képviselők, több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                            

                            

  Gencsapáti, 2018. január 5.                

                            

   (: Kissné Sághi Rita s.k. :)   (: Dr. Görög István s.k. :)    

    vezető-főtanácsos       jegyző       
                            

 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Dr. Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi választását 2018. április 8. 

napjára tűzte ki.  

  

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény a választások anyagi jogi 

szabályait tartalmazza, meghatározva a választási rendszer elemeit, a mandátumkiosztás módját és 

az eredmény megállapításának szabályait. 

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

eljárásjogi rendelkezéseit rögzíti (névjegyzék, választási szervek, ajánlás, szavazás, szavazatösszesítés, 

eredmény-megállapítás, jogorvoslatok).  

 

A Ve. 24.§ (1) bekezdése alapján 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 (2018. március 

20. 16,00 óra) választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.   
  

A szavazatszámláló bizottság:  

o ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes 

lebonyolításáról,  

o dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,  

o megszámlálja a szavazatokat, és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét, amiről 

jegyzőkönyvet állít ki.  

 
 

A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint nem lehet a választási bizottság tagja a köztársasági elnök, a háznagy, 

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

Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt, továbbá valamely párt tagja, a 

választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 

hozzátartozója.  
 

A Ve. alapján hozzátartozó a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon és 

ennek házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, az 

örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, a testvér, a házastárs vagy bejegyzett élettárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa.  

 
 

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat 

kell tennie, melynek legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megtörténnie.  

 
 

2018. január 22-én kiküldtük a felkéréseket a szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai részére, 

és kértük a nyilatkozatot 2018. február 5-ig küldjék vissza. 

A visszaérkezett nyilatkozatok alapján két póttag nem vállalta a jelölést, míg két jelölt kérte, hogy a 

Képviselő-testület a személyi javaslatot zárt ülésen tárgyalja. 



 
 

A pártok által, a szavazatszámláló bizottságokba történő delegálásokra figyelemmel a személyi 

javaslatunkban kellő számú tag, illetve póttag került jelölésre, a bizottsági tagok rutinja és 

tapasztalata garantálja a szavazás zökkenőmentes lebonyolítását.  

  
 

A szavazatszámláló bizottságok tagjaira és póttagjaira az előterjesztés 1. számú és 2. számú melléklete 

szerint teszek javaslatot.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ve. 25. § (1) bekezdése alapján az indítványhoz 

módosító javaslat nem nyújtható be. 

  

 

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

javaslatotokat elfogadni szíveskedjen! 

 
 

                              

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2018. (II.15.) számú határozata 

  

                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az 

előterjesztés mellékletben felsorolt személyeket 

megválasztja.  

   

                              

 2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak 

megválasztott személyek kiértesítésére, felkészítésére, 

valamint a feladatellátáshoz szükséges eskü letételének 

előkészítésére. 

   

                              

     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 

   

     Határidő: azonnal, folyamatos    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Az előterjesztés melléklete 

 

 

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagjai 

 
 

 Tagok: 
 

  Gergácz László 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 179. 
 

  Németh Györgyné 9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi E. u. 1. 
 

  Novák Lajosné 9721 Gencsapáti, Dózsa u. 2. 
 

  Ipkovics Gusztáv Lászlóné 9721 Gencsapáti, Dózsa u. 31. 
 

  Guttmann Józsefné 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 270. 
 

  Nagyné Burkon Andrea 9721 Gencsapáti, Kőszegi út 7. 

 

 

 Póttagok: 
 

  Dúlfalvy Dianna 9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi E. u. 2. 
 

  Jáger Imréné 9721 Gencsapáti, Arany J. u. 11. 
 

  Marosiné Parcsami Edit 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 4. 
 

  Tóth Tiborné 9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi E. u. 21.  

 

 


