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Ikt.sz.: H/227-26/2022.      Előterjesztés száma:21/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i rendesülésére 
 

Előterjesztés tárgya: Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 

Előterjesztő: dr. Finta Béla jegyző  

Előkészítette: dr. Finta Béla HVI-vezető 
 

Szakmai 
szempontból 
ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 
törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 
szempontból 
ellenőrizte: 

- (nincs közvetlen költségvonzata) 
 

Jogi, törvényességi 
szempontból 
ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 
törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 
felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Tárgyalja: - 

Egyeztetve, 
tájékoztatva:  

Javasolt meghívott:  
A döntéshez 
szükséges többség: minősítettszavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 
kezelését kérjük nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
I./ Előzmények 
 
Mint ismeretes, a Köztársasági Elnök 2022. április 3.-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők 
(négy évente esedékes) választását – egyidejűleg országos népszavazást is kiírva. 
Köztudomású az is, hogy a helyi választási szervek közül a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak és póttagjainak mandátuma a következő országgyűlési képviselőválasztások 
kitűzését követően megválasztott SZSZB-tagok és póttagok megválasztásáig – esetünkben a 
Képviselő-testület 2022. februári rendes üléséig – tart. 
A 6/2018.(II.15.) KT-határozattal megválasztott SZSZB-tagok és póttagok megbízatása tehát 
hamarosan lejár, az új tagok megválasztására pedig a Helyi Választási Iroda vezetője tehet 
javaslatot. 
 
II./ A döntéshez szükséges információk 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) jelenleg 
hatályos rendelkezései értelmében a 14.§ (1) bekezdésének e) pontja szerinti szavazatszámláló 
bizottság legalább 5 főből áll. 
 
A Ve. 18.§ (4) bekezdése értelmében a tagnak, póttagnak javasolt választópolgár a 
megválasztása előtt írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn 
összeférhetetlenség.  

 E céllal, a HVI vezetőjeként – miután első körben természetesen az eddigi SZSZB-
tagokat kerestem meg, hogy közülük kik vállalnák továbbra is a feladatot – minden 
SZSZB-tagnak jelentkezőtől nyilatkozatot kértem arról, hogy összeférhetetlenség 
velük szemben nem áll-e fenn, 

 elővigyázatosságból rákérdeztem covid elleni védettségük tényére is, 
 és egyeztettem velük személyi adataikat (amelyek a döntéshozó képviselők számára az 

ügyiratban megtekinthetőek). 
 
Az önként (a Nemzeti Választási Iroda előzetes felhívására gyakorlatilag folyamatosan) 
jelentkezők örvendetesen nagy száma alapján nincs akadálya annak, hogy a szavazókörönként 
3-3 választott tag mellett további legalább 3-3 póttag megválasztására is javaslatot tehessek – 
noha a lakosságszám növekedése következtében az eddigi 3 helyett 2022-től már 4 
szavazókört kellett létesítenem 1/2021.(X.22.) HVI-vezetői határozatommal! 
 
További alapvető jogszabályi tudnivalók: 
 

24. § (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési 
önkormányzat képviselő-testületeaz 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 települési 
szinten kell megválasztani. 

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző 
harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló 
bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor 
módosíthatja. 

(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda 
vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. 
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(4) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot 
választani. 

(5) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további 
tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven. 

(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát 
- legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon - a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, 
ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat. 

25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat 
nem nyújtható be. 
 
Mindezek ismeretében az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
 
Szada, 2022. február 8. 

 
 

…/2022. (II.24.) KT-határozat  
 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak és póttagjainak az alábbi szadai állandó lakosokat választja meg: 
 

Illés Tibor   tag 
Bajkai Laura Barbara tag 
Horváth Ágnes  tag 
Fodor Borbála  tag 
Peterman Péter  tag 
Sándor Andrea  tag 
Korponai Károly  tag 
Várhegyi Attila  tag 
Petz Ármin  tag 
Balázs Ádám  tag 
Ivánkó Ilona  tag 
Pintér Mária  tag  
 
Herczegfalvi Gergely póttag 
Herczegfalvi Gergelyné póttag 
Polgár Györgyi  póttag 
Kármán Szilárd  póttag 
Dudás András  póttag 
Tóth Lászlóné  póttag 
Nyári Bertalan  póttag 
Dr. Hidász Ágnes  póttag 
Halász László  póttag 
Slihoczki Richard Alex póttag 
Magyar Csilla  póttag 
Dr. Bernhardt Zsuzsanna póttag 
Dr. Bedőcs Péter Zsolt póttag 
Koós Krisztián  póttag 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző (mint HVI vezető) 
 


