
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.

Javaslat  a  2016.  október  2.  napjára  kitűzött  országos  népszavazás  lebonyolításában
résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok  tagjainak  és  póttagjainak
megválasztására

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

Előkészítő: Dr. Molnár Attila - aljegyző

Meghívott:                -       

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

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közgyűlés törvényben rögzített feladata,  hogy a Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok tagjait és a szükséges számú póttagot megválassza. A szavazatszámláló bizottság
tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila
E-mail címe: molnarattila@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 544-315
Iktatószám: 16270-44/2016.

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 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló  bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése
értelmében a szavazatszámláló bizottságok három tagját és szükséges számban póttagokat a
választási iroda vezetőjének javaslata alapján a közgyűlés jogosult megválasztani. 
A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2014. (II.20.) határozatával megválasztotta a
dunaújvárosi 47 darab szavazókör önkormányzati delegáltjait (141 fő). 
A  2016.  október  2.  napjára  kitűzött  országos  népszavazásra  való  felkészülés  keretébe  a
választási  iroda  július-augusztus  hóban  nyilatkoztatta  a  2014.  évben  megválasztott
önkormányzati  delegáltakat  arra vonatkozóan,  hogy vállalják-e az országos népszavazáson a
szavazatszámláló bizottsági feladatokat.
A beérkezett nyilatkozatokból megállapítható volt, hogy összesen 136 fő vállalta a népszavazáson
való  közreműködést,  mely  miatt  6  fő  tagot  és  több  mint  30  fő  SZSZB  póttagot  szükséges
megválasztani annak érdekében, hogy a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás
törvényes és biztonságos lebonyolítását biztosítani lehessen.
A  tagok/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 szavazatszámláló bizottságokba önként  jelentkezett  tagok/póttagok nyilatkozat kitöltésével és
annak a választási irodához való visszaküldésével igazolták azt, hogy a jelölést elfogadják és -
megválasztásuk  esetén  -  a  szavazatszámláló  bizottsági  tagsággal  összeférhetetlen  tisztségük
nincs, illetve politikai pártnak nem tagjai (lásd: Ve. 18. §). 
A benyújtott nyilatkozatokat a választási iroda ellenőrizte és megállapította, hogy valamennyi jelölt
a  Ve.  17.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  rendelkezik  a  megválasztásához  szükséges
dunaújvárosi  állandó  bejelentett  lakóhellyel,  valamint  választójoga  fennáll.  Terjedelmi,  és
adatvédelmi okok miatt mellékletként az előterjesztéshez nem csatoltuk a fenti iratokat, azonban -
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett - azok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal
„A” épület II. emelet 201-es számú irodájában.
A Ve. 14. § (4) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottságok minimális létszáma
5 fő. Ebből 3 fő a közgyűlés által megválasztott tag, a bizottság többi tagját - jelen esetben az
országos  népszavazásra  vonatkozóan  a  parlamenti  képviselő-csoporttal  rendelkező  -  pártok
bízzák meg (megbízott  tagok).  A póttagok választását a Ve.  írja elő a következők miatt:  ha a
megbízott bizottsági tagokkal nincs meg az 5 fős minimális létszám azért, mert - jelen esetben a
parlamenti képviselő csoporttal rendelkező - pártok az adott szavazatszámláló bizottságba nem
delegáltak  megfelelő számú tagot,  vagy valamelyik  tag nem jelenik  meg a szavazás napján a
szavazatszámláló-bizottságban  és  ezért  annak  létszáma  5  főnél  kevesebb,  akkor  a  bizottság
törvényes működését a póttag(ok) behívásával kell biztosítani. 

Tájékoztatom  továbbá  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  szavazatszámláló  bizottsági  tagok/póttagok
megválasztása esetén a megbízatásuk a Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerint a következő
általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart.
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:
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HATÁROZATI  JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2016. (IX.22.) határozata 

a  2016.  október  2.  napjára  kitűzött  országos  népszavazás  lebonyolításában  résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló  bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Dunaújvárosban  működő
szavazatszámláló  bizottságok  tagjainak  -  a  2016.  október  2.  napjára  kitűzött  országos
népszavazás törvényes lebonyolítása érdekében -  az alábbi  személyeket  a jelzett  bizottság
tagjának megválasztja:

Név Bizottság sorszáma Bizottsági státusz
Varga Mónika 07. tag
Varga Istvánné 08. tag
Körmendi Alíz Lilla 13. tag
Máté Mária 17. tag
Balla Zoltánné 21. tag
Thuróczy Ferenc 35. tag

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Dunaújvárosban  működő
szavazatszámláló  bizottságok  póttagjainak  -  a  2016.  október  2.  napjára  kitűzött  országos
népszavazás törvényes lebonyolítása érdekében - az alábbi személyeket megválasztja:

Név Bizottsági státusz
1. Nagyné Berta Zsanett póttag
2. Keresztes Krisztina póttag
3. Vill Angéla póttag
4. Kuminka Szilvia póttag
5. Tamás Lászlóné póttag
6. Csajtai Gabriella póttag
7. Zelend Izabella póttag
8. Milákné Asztalos Nikoletta póttag
9. Szügyi Lászlóné póttag
10. Kovács Zsuzsanna póttag
11. Bácsi Kornélia póttag
12. Dolezsár Andrásné póttag
13. Kis Erzsébet póttag
14. Suszter Csabáné póttag
15. Vincze Lászlóné póttag
16. Márczis Nikolett póttag
17. Mankovics Mihályné póttag
18. Gali Krisztina póttag
19. Barta Zsoltné póttag
20. Dózsáné Holló Margit póttag
21. Fejes Zoltánné póttag
22. Kovács Réka póttag
23. Németh Éva póttag
24. Németh Eszter póttag
25. Kozmáné Balatoni Eszter póttag
26. Nagy Györgyi póttag
27. Töltésy Ildikó póttag
28. Kojó Györgyné póttag
29. Vincze Sándorné póttag
30. Kókány Gabriella póttag
31. Kajári-Homo Ildikó póttag
32. B. Tóth Erzsébet póttag
33. Winter Éva póttag

3



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvényben előírt esküt az 1. és 2. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottság tagoktól,
illetve póttagoktól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri a jegyzőt, mint az országgyűlési egyéni
választókerület választási iroda vezetőjét, hogy a kivett esküt követően a megbízóleveleket adja
át.

Felelős:     - az eskü kivételéért:
                     a polgármester

                - a megbízólevelek átadásáért:
                     a jegyző
Határidő:  - az eskü kivételére: 2016. szeptember 26.
                   - a megbízólevelek átadására 2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

         Dr. Sürü Renáta s.k.
              jegyző,

                       az OEVI vezetője
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	Egyéb megjegyzések: -

