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Döntéshozatal módja: J’élwnényező bizottság:

Minősített többség Mötv 50.*-a Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
alapjan Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Elökészíwtte:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző HVI vezető

dr. Kiss Mihály aljegyző HVI vezető
helyettes

Tisztelt Képviselő-testület!

Áder János Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki az önkormányzati
választásokat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Va) 24. (1) bekezdése
akként rendelkezik, hogy 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 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 20/2019. (VI[. 30.) IM rendelet 5. * d) pontja értelmében a helyi
választási iroda feladata hogy előkészíti a helyi választási bizottság (HVB), valamint szükség
esetén a szavazatszámláló bizottság (ci továbbiakban: SZSZBJ tagjainak, póttagjainak
választását.

Az elmúlt egy évben bekövetkezett változások - lemondások. összeférhetetlenség. stb. - okán
szükségessé vált néhány Új SZSZB tag és póttag megválasztása.

A Ve. 14. * (1) bekezdése értelmében a választási bizottságok a választópolgárok tgget1en,
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.
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Az SZSZB választott tagja csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben
szereplö. az országgyűlési választáson választható választópolgár lehet. Az SZSZB megbízott
tagjának lakóhelyére vonatkozó korlátozás nincs.

A Ve. 25. * (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett inditványhoz
módosító Javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A képviselő-testület döntését
minősített többséggel hozza meg.

Az SZSZB-k tagjait és póttagjait nem adott SZSZB-be választják. hanem települési szinten: ez
biztosít megfelelő rugalmasságot a lIVI vezetője számára, hogy szükség szerint ossza be a
tagokat az egyes szavazókörökbe.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A Ve. 37. (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását
vagy bejelentésé követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja
legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt az egyes közjogi
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy
fogadalmat tesz.

A jelöltek mindegyike megfelel a Ve. 18. -ban meghatározott feltételeknek, velük szemben
törvényben megjelölt kizáró ok nem áll fenn.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. (1) bekezdése alapján Békés városban a szavazatszámláló
bizottságokba az alábbi tagokat és póttagokat választja meg:

Taok:

1) Lipcsei Zoltán 5630 Békés, Babilon sor 17.
2) Kolarovszki Ernő 5630 Békés, Hunyadi utca 18.
3) Jeneiné Lagzi Mária 5630 Békés, Vásárszél utcai!. II. cm. 6.
4) Farkasné Lólé Rita 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 10/A. 11. cm. 14.
5) Pardi Lászlóné 5630 Békés, Hídvégi utca 16/1.

Póttaok:

1) Túri Andrea Magdolna 5630 Békés, Keserűsor utca 10.
2) Megyeriné Szabó Eszter 5630 Békés, Szarvasi utca 14. I. cm. 7.
3) Molnár Mária 5630 Békés, Vásárszél utca 13. III. cm. 1.
4) Futaki Edina 5630 Békés, Rákóczi utca 55.
5) Váczi Julianna 5630 Békés, Drága utca 162.
6) Rabatin Balázs 5630 Békés, Szarvasi utca 16. IV. cm. 22.
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7) Czinanó József 5630 Békés, Szabadkai utca 93.

8) Gábor Fcrcncné 5630 Békés, Széchenyi tér 2. II. cm. 12.

9) Németh Márta 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 10/A. fsz. 2.

10) D. Nagyné Kecskeméti Nóra 5630 Békés, Csokonai utca 2.

11) Molnár Norbert 5630 Békés, Vásárszél utca 4. fsz. 1.

12) Molnár ildikó 5630 Békés, Hajnal utca 41.

13) Szaiay István 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 7. II. cm. 24.

14) Csökmei-Szurovccz Nóra 5630 Békés, Ady Endre utca 5/B. IV. cm. 11

15) Czinanó Malvina 5630 Békés, Szabadkai utca 93.

16) Domokosné Komáromi Ildikó Judit 5630 Békés, Daru utca 2/1.

Határidő: azonnal

Felelős: Támok Lászlóné jegyző HVJ vezető

Békés, 2019. augusztus 22.

Tárnok Lászlóné

jegyző. HVI vezető
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