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ELŐTERJESZTÉS 
 

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására 
 
Tisztelt Képviselő-testület 
 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 24.§ (1) 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„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.” 
A szavazatszámláló bizottságok megbízatása a következő általános választásra megválasztott 
szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. 
 
A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja; aki az országgyűlési képviselők 
választásán jelöltként indulhat. 
 
Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, 
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar 
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a bizottság 
választott tagja az előzőkben foglaltakon túl 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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 
közalkalmazott kivételével, állami vezető. 
 
Az indítványozott választópolgárok megfelelnek a szavazatszámláló bizottságok választott 
tagjaira, póttag vonatkozó törvényes feltételeknek: a településen lakcímmel rendelkeznek, 
szerepelnek a központi névjegyzékben, valamint velük szemben összeférhetetlenségi ok 
nyilatkozatuk alapján nem áll fenn 
 
A Ve. 308. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a törvény I-XII. 
Fejezetét, továbbá a 307/D. §, a 307/F. § és a 307/L. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit a 
nemzetiségi önkormányzati választásokra vonatkozó fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásának időpontjára 
vonatkozóan a Ve. hivatkozott fejezete nem tartalmaz speciális szabályokat, így a nemzetiségi 
önkormányzati választáson működő szavazatszámláló bizottságot is legkésőbb a Ve. 24. § (1) 
bekezdésében megjelölt határidőig - a szavazás napja előtti huszadik napon – kell 
megválasztani. 



Javasolom, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő 
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait is válassza meg a T. Képviselő-testület. 
 
A Ve. 312 §-a szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. A 
szavazókör szavazatszámláló bizottságának megválasztása is a Képviselő-testület hatásköre. 
A Ve. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból 
áll. Mivel a jelölő szervezetek a nemzetiségi szavazókör bizottságába megbízottakat nem 
küldhetnek, 5 tag megválasztására teszek javaslatot. A nemzetiségi szavazókör 
szavazatszámláló bizottságának csak az őszi nemzetiségi önkormányzati választás során lesz 
feladata, a nemzetiségi szavazókör helye a későbbiekben kerül kijelölésre. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Ve. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a 
választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható 
be, valamint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással 
dönt a Képviselő-testület. 
 
Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest az Önkormányzati Képviselő-testülete 
megválasztja a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint a Budapest IV. kerület 
1-84. szavazóköreinek szavazatszámláló bizottságok tagjai, valamint a nemzetiségi 
szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagjait és póttagokat. 
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a megválasztásukról értesítse. 
 

A Képviselőtestület egyben megköszöni az elmúlt négy évben működött 
szavazatszámláló bizottságok tagjainak munkáját. 
 

Határidő: 2014. március 10. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
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