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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. január 23.

Javaslat  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni  választókerületében  2020.  február  16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás  lebonyolításában
résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

Előadó: dr. Molnár Attila - aljegyző, az OEVI vezetője

Előkészítő: dr. Molnár Attila - aljegyző

Meghívott:                -       

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. január 21.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közgyűlés törvényben rögzített  feladata,  hogy a Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok szükséges számú tagot/póttagot megválassza. A szavazatszámláló bizottság tagjait
és  a  póttagokat  is  települési  szinten  kell  megválasztani.  Az  időközi  országgyűlési  képviselő
választás törvényes és biztonságos lebonyolítása érdekében új dunaújvárosi szavazatszámláló
bizottsági póttagok megválasztása szükséges, amely nem érinti a tavalyi évben megválasztott
póttagok megbízatását. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 445-6/2020.
Ügyintéző neve: - Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: - Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések: -
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzeti Választási Bizottság 486/2019. számú határozatával a Fejér 04. számú országgyűlési
egyéni  választókerületben  2020.  február  16.  napjára  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-
választást tűzött ki.

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 122/2018. (II.15.) határozatával megválasztotta a
dunaújvárosi 47 darab szavazókör önkormányzati delegáltjait (148 fő rendes tag és 47 fő póttag,
ami összesen 195 fő). Ezt követően a Közgyűlés 175/2019. (III.21.) határozatával további 19 fő
póttag megválasztásról döntött.

Az  időközi  országgyűlési  képviselő-választásra  való  felkészülés  keretében  a  választási  iroda
2019.  december  hónapban  nyilatkoztatta  a  2018.  és  2019.  évben  a  fenti  döntésekkel
megválasztott  önkormányzati  delegáltakat  arra  vonatkozóan,  hogy  vállalják-e  az  időközi
választáson a szavazatszámláló bizottsági feladatokat. A felhívásokat a korábban bekövetkezett
változásokra (pl.: elköltözés, lemondás stb.) figyelemmel küldtük meg összesen 180 fő részére. 
A beérkezett nyilatkozatokból megállapítható, hogy összesen 121 fő rendes tag, és 34 fő póttag
vállalta  (összesen:  155  fő)  az  időközi  választáson  való  munkavégzést/közreműködést.  Ez
kevesebb, mint a tavalyi évben az önkormányzati választásokon közreműködők létszáma. 

Annak  érdekében,  hogy  a  szavazatszámláló  bizottságok  önkormányzati  delegáltjainak  száma
elérje a Ve. által előírt létszámot további póttagok megválasztása szükséges.

Tekintettel arra, hogy 21 fő póttagot szükséges beosztani a szavazókörökbe rendes tagnak, ami
alapján  mindösszesen  14  fő  póttag  maradna,  ezért  választási  irodánk  további  póttagok
megválasztására tesz javaslatot, annak érdekében, hogy a választás törvényes és biztonságos
lebonyolítását biztosítani tudjuk. 
Megállapítható tehát,  hogy jelenleg nem áll  rendelkezésre  elegendő számú póttag.  A javaslat
ezért  további  31  fő  póttag  megválasztását  indítványozza.  Ezzel  a  teljes  taglétszám  186  főre
emelkedne, ami közelítőleg azonos a 2019. évi EP, és önkormányzati választáson részt vettek
létszámával.  

A szavazatszámláló  bizottsági  tagok megválasztásával  összefüggésben a választási  eljárásról
szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)  alábbi  releváns  rendelkezéseit  kell
figyelembe venni.

„14. § (2) Választási bizottságok:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
d) helyi választási bizottság,
e) szavazatszámláló bizottság.”

„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.” 

„25. §  (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be.”
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„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  és  póttagokat
választ.”

A szavazatszámláló bizottságokba önként jelentkezett póttagok nyilatkozat kitöltésével és annak a
választási irodához való visszaküldésével igazolták azt, hogy a jelölést elfogadják és a Ve. 18. §-
ában rögzített összeférhetetlenség velük szemben  nem áll fenn. 

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 csatolhatók a fenti iratok, azonban -
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett azok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal
„A” épület II. emelet 201-es számú aljegyzői irodájában.

A Ve. 14. § (4) bekezdése kimondja,  hogy a szavazatszámláló bizottságok minimális létszáma
5 fő. Ebből 3 fő a közgyűlés által megválasztott választott tag, a bizottság többi tagját pedig - jelen
esetben - a  választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek és független jelöltek bízzák meg a
Ve. 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. 
A póttagok választását a Ve. írja elő a következők miatt: ha a megbízott bizottsági tagokkal nincs
meg az 5 fős minimális létszám azért, mert a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek és
független jelöltek az adott szavazatszámláló bizottságba nem delegálnak szavazókörönként a Ve.
fent említett felhatalmazása alapján 2 fő tagot, vagy valamelyik tag nem jelentkezik a szavazás
napján  a  szavazatszámláló-bizottságba  és  ezért  annak  létszáma  5  főnél  kevesebb,  akkor  a
bizottság  törvényes  működését  a  póttagok  behívásával  kell  a  választási  iroda  vezetőjének
biztosítani. 

Tájékoztatom  továbbá  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  szavazatszámláló  bizottsági  póttagok
megválasztása esetén a megbízatásuk a Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerint a következő
általános  választásra  megválasztott  szavazatszámláló  bizottság  alakuló  üléséig  tart,  ami  azt
jelenti,  hogy a most  megválasztásra kerülő személyek megbízatása a következő országgyűlési
képviselők általános választásáig tart majd.

A  póttagok  megválasztásához  a  T.  Közgyűlés  minősített  többséggel  meghozott  döntése
szükséges,  figyelemmel  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  (Mötv.)  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjára, és 50. §-ára. Az Mötv. 58. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel
minden  póttag  személyéről  külön-külön  kell  döntést  hozni.  (Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FE/02/13-1/2020. számú törvényességi felhívása.) 

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi  igazgatási  és  jogi  bizottság  2020.  január  21-ei  rendes  ülésén
megtárgyalta. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  bizottsági  és  közgyűlési  postázásra  egy időben  kerül  sor  a  bizottság
véleményét  a bizottság elnökének távollétében a bizottság elnök-helyettese szóban ismerteti  a
Közgyűlés ülésén.

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

I.
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HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési
egyéni  választókerületében  2020.  február  16.  napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési
képviselő-választás lebonyolításában résztvevő -  Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Boórné Menyhárt Mónikát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott  szavazatszámláló  bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
   az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

 

II.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a választási  eljárásról  szóló 2013.  évi  XXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési
egyéni  választókerületében  2020.  február  16.  napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési
képviselő-választás lebonyolításában résztvevő -  Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Keresztesi Tamást megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott  szavazatszámláló  bizottsági  póttagtól
vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
   az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

III.

HATÁROZATI  JAVASLAT
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a választási  eljárásról  szóló 2013.  évi  XXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési
egyéni  választókerületében  2020.  február  16.  napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési
képviselő-választás lebonyolításában résztvevő -  Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok – póttagjának Varga Ferencnét megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott  szavazatszámláló  bizottsági  póttagtól
vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

IV.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a választási  eljárásról  szóló 2013.  évi  XXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési
egyéni  választókerületében  2020.  február  16.  napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési
képviselő-választás lebonyolításában résztvevő -  Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Juhászné Nagy Mariannát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott  szavazatszámláló  bizottsági  póttagtól
vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

V.

HATÁROZATI  JAVASLAT
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a választási  eljárásról  szóló 2013.  évi  XXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési
egyéni  választókerületében  2020.  február  16.  napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési
képviselő-választás lebonyolításában résztvevő -  Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Varjasiné Fülöp Erikát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott  szavazatszámláló  bizottsági  póttagtól
vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
   az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

VI.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a választási  eljárásról  szóló 2013.  évi  XXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési
egyéni  választókerületében  2020.  február  16.  napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési
képviselő-választás lebonyolításában résztvevő -  Dunaújvárosban működő szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Kovács Tamás Zoltánt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott  szavazatszámláló  bizottsági  póttagtól
vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

VII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

6



a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Tóth Melindát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

VIII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Hegedűsné Sárközi Anikót megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

IX.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

7



a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Farkas Katalint megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
                       az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

X.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Bátai József Kálmánnét megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.

                  
XI.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

8



a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Dombai Gyöngyit megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
                      az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Básthy Saroltát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XIII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

9



a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Básthy Tibort megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
   az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XIV.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Pintér Ildikót megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XV.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Garbacz Ágnest megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XVI.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Farkas Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XVII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
1



a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Bájics Bernadettet megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XVIII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Bartal Ferencet megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
   az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XIX.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Németh Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XX.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Hudiné Laczkó Évát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXI.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának  Renyák Krisztinát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Hibácskó Ferenc Istvánt megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXIII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Borsos Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXIV.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Péntek Klárát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXV.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Kósa-Somogyi Máriát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXVI.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Kósa-Somogyi Gabriellát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXVII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Hertz Katalint megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
                       az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXVIII.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok – póttagjának Ozvald Barbarát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXIX.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Lengyel Gabriellát megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
   az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXX.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata
a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára

kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Komjáti Jánosnét megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

XXXI.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2020. (I. 23.) határozata

1
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a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16. napjára
kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a  Fejér  04.  számú
országgyűlési egyéni választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő - Dunaújvárosban működő
szavazatszámláló bizottságok - póttagjának Vári Erzsébetet megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a 2013.  évi
XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól vegye ki.

Felelős:   - az eskü kivételéért:
                   a polgármester

- a végrehatásban való közreműködését:
  az aljegyző

Határidő:  2020. február 14.
                  

Dunaújváros, 2020. január 23.

         dr. Molnár Attila
      aljegyző, az OEVI vezetője
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