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a szavazatszámláló bizottság új póttagjának megválasztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország köztársasági elnöke az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló
233/2016.(VII.5.) KE határozatában az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt
országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki.
A népszavazás sikeres lebonyolításához a hivatal részéről a szavazatszámláló bizottság működtetése
a legfontosabb. A bizottság az előző országgyűlési választások alkalmával felállításra kerültek. Új
szavazatszámláló bizottság felállítására nincs szükség, azok a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján a 2018-as országgyűlési választások
előtt létrehozandó új bizottság megválasztásáig látják el a feladatukat.
„23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - 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.
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 népszavazás kiírása után a helyi választási iroda munkatársa jelezte, hogy a szavazatszámláló
bizottságban a törvényi előírások alapján még 1 fő póttagot szükséges megválasztani, mivel Búsi
Lajos Lászlóné a szavazat számláló bizottság tagjának a helyébe lépett.
A Ve.35. § (1) bekezdése alapján:
„35. § (1) Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a
soron következő - a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt - póttag lép.
(2) Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot választ”
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A visszajelzéseket követően a szavazatszámláló bizottságot az alábbi személlyel javasolom kiegészíteni:
Póttag:
1. Búsi Lajos Lászlóné

helyett

Szűcs István 5411 Kétpó, Almásy tér 8.sz.

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Kétpó, 2016. augusztus 26.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Határozati javaslat
Kétpó Község Önkormányzata
……/2016.(VIII.25.) képviselő-testületi határozata
A szavazatszámláló bizottság új póttagjának megválasztásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének b)
pontja valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján
az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság új
póttagját az alábbiak szerint választja meg:
Póttag:
Szűcs István Kétpó, Almásy tér 8.sz.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző
Végrehajtásban közreműködik:A képviselő-testület határozatáról értesül:
Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Területi Választási Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
OEVI, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135/a.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége pénzügyi iroda
helyben
8. Szűcs István 5411 Kétpó, Almásy tér 8.
9. Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesülnek.
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Kétpó, 2016. augusztus 26.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

