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ELŐTERJESZTÉS 

 
 
 

A Budapest IV. kerület Újpest Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
valamint a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 6. §-ban foglalt 
szabályokra figyelemmel a köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását 2014. október 12. napjára tűzte ki. 
 
A Ve. 23. §-a szerint a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a 
települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 
negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. 
 
Az országgyűlési képviselők megválasztása óta a szavazatszámláló bizottságok összetételében 
és a póttagok számában jelentős változás történt, mivel az elmúlt időszakban több bizottsági 
tag megbízatása szűnt meg lemondás, elhalálozás miatt, ezért szükségessé vált új póttagok 
megválasztása.  
A Ve. 35. § (1) (2) bekezdése szerint, ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása 
megszűnt, helyébe póttag lép, póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete 
új tagot választ, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
 
Tekintettel a választási feladatok előkészítésére, és ellátására a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak, póttagjainak és a szavazatszámláló bizottságok új póttagjainak megválasztására 
jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A megválasztandó személyekkel történt előzetes 
egyeztetés alapján, valamint nyilatkozatuk alapján a tagok valamennyien megfelelnek a Ve. 
17-18. §-ban foglalt előírásoknak. 
 
A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a (2) bekezdés alapján a választási 
bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. 
 
 
 
 



 
A fentiekre tekintettel indítványt teszek az alábbi személyek megválasztására: 
 
Helyi Választási Bizottság tagjai: 
 
Kissné Boda Györgyi  1047 Budapest 
 
Deák Gábor    1043 Budapest 
 
Dr. Stanka István  1044 Budapest 
 
Helyi Választási Bizottság póttagjai: 
 
Fodor Gábor   1043 Budapest 
 
Nagy Györgyike Mária 1041 Budapest 
 
Az érintettek valamennyien hozzájárultak, hogy megválasztásuk nyilvános ülésen történjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
1./ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest IV. 
kerület Újpest Helyi Választási Bizottság tagjának 
 

Kissné Boda Györgyit 1047 Budapest 
 

Deák Gábort    1043 Budapest 
 

Dr. Stanka Istvánt  1044 Budapest 
 
póttagnak 
 

Fodor Gábort   1043 Budapest 
 

Nagy Györgyike Máriát 1041 Budapest 
 
megválasztja. 
Felelős: Jegyző HVI vezetője 
Határidő: azonnal 
 
 
2./ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Képviselő-testület úgy dönt, hogy a melléklet szerint 
a szavazatszámláló bizottságok új póttagjait megválasztja. 
Felelős: Jegyző HVI vezetője 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2014. augusztus 11. 
 

 
Dr. Tahon Róbert 

 
 
Melléklet: szavazatszámláló bizottsági új póttagok név- és címlistája 


