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J A V A S L A T

Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
(OEVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Mint a testület előtt is ismert, Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára
tűzte ki a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választását.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §-a szerint
„Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két
póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-
testülete  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  kitűzését  követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre az
országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt.”
E határnap: 2018. február 25. 

A  fenti  törvényhelyre  figyelemmel  indítványomat,  mint  az  országgyűlési  egyéni
választókerületi választási iroda vezetője az alábbiak szerint teszem meg:
- a választási bizottság választott tagjainak javasolom megválasztani:

Dr. Bakos Károly ügyvédet,
Dr. Hanák Tamás ügyvédet;
Dr. Balog Edina ügyvédet

- a választási bizottság választott póttagjainak javasolom megválasztani sorrendben:
1. Dr. Borbás Péter ügyvéd
2. Dr. Eszenyi Zoltán közjegyző.

Indítványom indokai a következők:
A bizottsági  tagnak  általam  javasolt  személyek  közül  mindhárom  személy:  Dr.  Bakos
Károly, Dr. Hanák Tamás és Dr. Balog Edina a 2014. évi országgyűlési választásokon a
Fejér Megyei  04. számú Országgyűlési Egyéni  Választókerület Választási Bizottságnak
tagjai voltak, majd a Helyi Választási Bizottság tagjaként is hozzájárultak a 2014. évi helyi
önkormányzati  választások  törvényes  lebonyolításához.  Tevékenységüket  mindig
törvényesen,  szakszerűen,  széles  körű  közmegelégedéssel  látták  el.  A jelöltek  alapos
választás-szakmai ismeretekkel rendelkeznek, pártoktól  függetlenek, és a Ve. 17. § (1)
bekezdés  b)  pontjának  megfelelően  a  Fejér  megyei  04.  számú  egyéni  országgyűlési
választókerületben rendelkeznek állandó bejelentett lakóhellyel.
A  választási  bizottság  póttagjai  tekintetében  olyan  ügyvédre  és  közjegyzőre  teszek
javaslatot,  akik  rendelkeznek  választás-jogi  ismeretekkel,  továbbá  szintén  pártoktól
függetlenek, és a Ve. 17. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a választókerületben
rendelkeznek állandó bejelentett lakóhellyel.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a fent felsorolt ügyvédekkel és közjegyzővel szemben
a Ve.  18. §-ban foglalt  összeférhetetlenségi  ok -  nyilatkozataik alapján -  nem áll  fenn,
továbbá választójoggal rendelkeznek így megválasztásuknak jogi akadálya nincs. Az erről
szóló  iratok  -  a  személyes  adatok  védelmének  biztosítása  mellett  -  megtekinthetők  a
Polgármesteri Hivatal „A” épület 201-es számú aljegyzői irodájában.
Tájékoztatom  a  T.  Közgyűlést,  hogy  megválasztása  esetén  az  OEVB
tagjainak/póttagjainak  megbízatása  a  Ve.  33.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  értelmében  a
következő országgyűlési választásokra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig
tart.



Tájékoztatom  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  választási  iroda  részére  jelenleg  nem  állnak
rendelkezésére olyan szavazófülkék, melyekkel a választás teljes titkosságát biztosítani
lehetne. A korábbi évek során központilag kapott,  asztalra helyezhető, papírból  készült
szavazófülke  nem  biztosítja  a  választás  titkosságát.  Ezt  fejtette  ki  a  Kúria  a
Kvk.III.37.981/2016/3. számú határozatában. 
Erre  való  kiemelt  figyelemmel  szavazókörönként  (47  darab)  a  Ve.  167.  §  (1)  -  (2)
bekezdéseinek előírásai alapján 2 darab új, tartós, vagy csővázas szerkezetű vagy fehér
színű bútorlapból készült szavazófülke elhelyezését tartja választási irodánk indokoltnak.
Az átjelentkezők szavazók részére kijelölt szavazókörébe - az átjelentkezők szokványosan
magas  létszáma  miatt  -  4  db  szavazófülkét  szükséges  elhelyezni.  Ez  összesen  -
tartalékkal  együtt  -  legalább  100  darab  szavazófülke  beszerzését  jelenti,  a  tartalék
fülkékkel együtt. A beszerzésre külön állami normatíva (lásd: 2/2018. (I. 3.) IM rendelet)
nem áll rendelkezésre. 
A beszerzés gyakorlatilag kötelezőnek tekinthető a Ve. fent hivatkozott szakasza miatt.
Elképzelésünk,  hogy  egységes  küllemű,  könnyen  kezelhető,  tartós,  teljes  titkosságot
biztosító (elől és mindkét oldal felöl zárt, függönnyel ellátott) esztétikus szavazófülke fogja
biztosítani a szavazás titkosságát valamennyi dunaújvárosi szavazókörben.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a szavazófülkék beszerzését támogatni szíveskedjen.

Tájékoztatom  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  választás  biztonságos  és  törvényes
lebonyolításához  szükséges  pénzügyi  fedezetet  8.000  E  Ft  összeggel  a  2018.  évi
költségvetési rendeletbe betervezzük. Ebből várhatóan közel 2.800 E Ft (áfával) lesz az új
szavazófülkék  bekerülési  költsége  melyre  az  idő  rövidsége  miatt  már  3  árajánlatot
bekértünk. Tekintettel arra, hogy még nincs elfogadott 2018. évi költségvetés, rendelkezni
szükséges a jegyző kötelezettségvállalására vonatkozó felhatalmazásáról.

Az előterjesztést az Ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2018. január 23-ai rendkívüli
ülésén megtárgyalta. A bizottsági véleményt az elnök szóban ismerteti az ülésen.

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

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2018. (I. 25.) határozata

a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület - Dunaújváros
székhelytelepülésen működő - Választási Bizottság (OEVB) választott tagjainak és

póttagjainak megválasztásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye 04. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület Választási Bizottsága választott tagjának

Dr. Bakos Károly ügyvédet,

Dr. Hanák Tamás ügyvédet,

Dr. Balog Edina ügyvédet, valamint

első számú póttagjának
   Dr. Borbás Péter ügyvédet,



második számú póttagjának
   Dr. Eszenyi Zoltán közjegyzőt

határozott  időre,  a  2022.  évi  országgyűlési  képviselők  általános  választására
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott
Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
tagjaitól  és  póttagjaitól  vegye  ki;  továbbá  a  Közgyűlés  felkéri  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 eskütételre 2018. január 25.
                   - a megbízólevelek átadására 2018. január 25.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul,  hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Jegyzője, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
vezetője a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának törvényes lebonyolítása
érdekében  a  szükséges  100  darab  mennyiségű  szavazófülke  elkészítését
megrendelje.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  3.
pontban írt kötelezettségvállalás összefüggő intézkedéséket megtegye, és beszerzés
költségét  az  önkormányzat  2018.  évi  költségvetésében  a  Polgármesteri  Hivatal
költségvetésében a dologi kiadások sorban szerepeltesse. 

    

Dunaújváros, 2018. január 25.

   Dr. Sürü Renáta
jegyző,

                 a választási iroda vezetője


