
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.

Javaslat  a  Fejér  megyei  04.  számú  Országgyűlési  Egyéni  Választókerületi  Választási
Bizottság (OEVB) póttagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Sürü Renáta - jegyző, a választási iroda vezetője

Előkészítő: Dr. Molnár Attila - aljegyző

Meghívott:                Dr. Borbás Péter ügyvéd (póttag)
   Dr. Kovács Gyöngyi ügyvéd (póttag)
   

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. szeptember 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Fejér  megyei  04.  számú Országgyűlési  Egyéni  Választókerület  Választási  Bizottság (OEVB)
választott  tagjait  2016. augusztus 11-ei  rendkívüli  ülésnapján Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Közgyűlése megválasztotta. Figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
rendelkezéseire a rendes tagok mellé póttagokat is választani kell. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila
E-mail címe: molnarattila@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 544-315
Iktatószám: 16270-42/2016.

Előadó aláírása: Dr. Sürü Renáta s.k.

Előkészítő aláírása: Dr. Molnár Attila s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 09. 08.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 08.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



J A V A S L A T

a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) póttagjainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Mint  a Közgyűlés  előtt  is  ismert,  Magyarország  Köztársasági  Elnöke 2016.  október  2.  napjára
országos népszavazást tűzött ki. 
Az  országos  népszavazás  lebonyolítása  során  Dunaújváros  székhelytelepülésen  választási
szervként a Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB)  fog  működni,  melynek  tagjait  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2016.
augusztus  11-ei  rendkívüli  ülésnapján  510/2016.  (VIII.11.)  határozatával  megválasztotta.
Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az OEVB-nek jelenleg nincsenek póttagjai.  
Tekintettel  arra,  hogy  korábban  az  OEVB  két  fő  póttagja  megbízatásáról  lemondott,  a
Közgyűlésnek a Ve. 22. §-a alapján legalább két fő OEVB póttagot kell választania.
A póttagok megválasztására a Ve. 35. §-át kell alkalmazni, amely a következőképpen rendelkezik:
„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.”

A fenti  törvényhelyre  figyelemmel  indítványomat,  mint  az  országgyűlési  egyéni  választókerületi
választási  iroda  vezetője  az  alábbiak  szerint  teszem  meg  annak  érdekében,  hogy  a  2016.
október 2. napjára kitűzött országos népszavazás törvényes lebonyolítását biztosítsam.

A választási bizottság választott póttagjainak javasolom megválasztani az alábbi két személyt a
következő sorrendben:

1. Dr. Borbás Péter ügyvédet,
2. Dr. Kovács Gyöngyi ügyvédet.

Az  általam  jelölt  személyek  a  Ve.  17.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjának  megfelelően  a
választókerületben  rendelkeznek  állandó  bejelentett  lakóhellyel.  Tájékoztatom a T.  Közgyűlést,
hogy a fent felsorolt ügyvédekkel a Ve. 18. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok - nyilatkozataik
alapján - nem áll fenn, továbbá választójoggal rendelkeznek így megválasztásuknak jogi akadálya
nincs. 
A fentiekről szóló iratok - a személyes adatok védelmének biztosítása mellett - megtekinthetők a
Polgármesteri Hivatal „A” épület II. emelet 201-es számú aljegyzői irodában.
Tájékoztatom továbbá a T. Közgyűlést, hogy az OEVB tagjainak a megválasztásukat követőn 5
napon belül a polgármester előtt esküt kell tenniük, és a Ve.  38. § (1) bekezdése alapján meg kell
tartaniuk az alakuló ülést.

Az előterjesztést az Ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2016. szeptember 14-ei rendes ülésén
megtárgyalta, és azt 4:0:0 arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2016. (IX. 22.) határozata 
a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület - Dunaújváros

székhelytelepülésen működő - Választási Bizottság (OEVB) póttagjainak megválasztásáról
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerület Választási Bizottsága:

első számú póttagjának
   Dr. Borbás Péter ügyvédet,

második számú póttagjának
   Dr. Kovács Gyöngyi ügyvédet

megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvény 37.  § (2)  bekezdésével  előírt  esküt  az 1.  pontban megválasztott  Fejér  megye 04.
számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága póttagjaitól 5 napon belül
vegye  ki,  továbbá Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy az
esküt követően a megbízóleveleket adja át.

Felelős:     - az eskü kivételéért:
                     a polgármester

              - a megbízólevelek átadásáért:
                     a jegyző
Határidő:  - az eskütételre 2016. szeptember 27.

- a megbízólevelek átadására: 2016. szeptember 27.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

   
                         Dr. Sürü Renáta s.k.

                                jegyző,
                      az OEVI vezetője 
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	Egyéb megjegyzések: -

