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Tisztelt Képviselő-testület! 

Áder János Köztársasági Elnök – Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdése 

alapján – az országgyűlési képviselők általános választását 2014. április 6. napjára tűzte ki. 

A 2014. évi választásokon már az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi 

CCIII. Törvényt (a továbbiakban: Vjt.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvényt (a továbbiakban: Ve.) kell alkalmazni. 

A Vjt. 2. melléklete szerint a Békés megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerülethez 

a székhely, Békés mellett az alábbi települések tartoznak: Békésszentandrás, Bucsa, 

Csabacsűd, Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, 

Kertészsziget, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút és Szarvas. 

A Ve. 14. § (1) bekezdése értelmében 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. A 

Ve. 16. §-a szerint a választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. 

A Ve. 22. §-ának rendelkezése szerint az országgyűlési egyéni választókerület választási 

bizottság (a továbbiakban: OEVK VB) három tagját és legalább két póttagot a választókerület 

székhelye szerinti település képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők 

általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon (jelen 

esetben 2014. február 23. napjáig). Személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda (a továbbiakban: OEVK VI) vezetője tesz indítványt. A Ve. 25. § (1) 

bekezdése szerint az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 

Az OEVK VB tagja csak az adott választókerületben lakcímmel rendelkező, a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár lehet. Választott tag ezen túlmenően csak az lehet, aki 

az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

Az OEVK VB választott tagjai – a Ve. 37-39. §-aira tekintettel – a megválasztásukat követő 5 

napon belül a választókerület székhelye szerinti település polgármestere előtt esküt, illetőleg 

fogadalmat tesznek, majd megtartják a bizottság alakuló ülését, amelyen saját maguk közül 

elnököt és elnökhelyettest választanak. 

 



2. 

A választott tagok megbízatása  - a Ve. 33 § (3) bekezdés a) pontja szerint – a következő 

általános választásra megválasztott OEVK VB alakuló üléséig tart. 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Békés Megye 02. számú Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket válassza 

meg: 

Tagok: 

 Kis-Kovács Károly Istvánné 5630 Békés, Kodály Z. u. 10. szám alatti lakos, 

 Mester Péterné 5630 Békés, Karacs T. 4. sz. alatti lakos, 

 Uhrmann Károly Ferenc 5630 Békés, Bólyai u. 25. sz. alatti lakos. 

Póttagok: 

 Gyurovics Katalin 5630 Békés, Durkó u. 20. sz. alatti lakos, 

 Jenei Béla 5630 Békés, Vica sor 1/1. sz. alatti lakos. 

A jelöltek mindegyike megfelel a Ve.-ben meghatározott feltételeknek, velük szemben 

törvényben megjelölt kizáró ok nem áll fenn. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján 

hozza meg. 

 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megye 02. számú 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak az alábbi 

személyeket választja meg: 

 Kis-Kovács Károly Istvánné 5630 Békés, Kodály Z. u. 10. szám alatti 

lakos, 

 Mester Péterné 5630 Békés, Karacs T. 4. sz. alatti lakos, 

 Uhrmann Károly Ferenc 5630 Békés, Bólyai u. 25. sz. alatti lakos. 

2.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megye 02. számú 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak az 

alábbi személyeket választja meg: 

 Gyurovics Katalin 5630 Békés, Durkó u. 20. sz. alatti lakos, 

 Jenei Béla 5630 Békés, Vica sor 1/1. sz. alatti lakos. 

 

Felelős:   Tárnok Lászlóné jegyző, az OEVK VI vezetője 

Határidő:   2014. február 13. 

Békés, 2014. február 4. 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester  

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


