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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. §-nak 
megfelelően a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően – 
a 2018. február 22. napján tartott ülésén hozott 15/2018. (II.22.) sz. határozatával – 
megválasztotta a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságok három tagját és szükséges 
számban a póttagokat.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megválasztásukat követően eddig eltelt 
időszakban sajnos nagyban csökkent a rendelkezésre álló bizottsági tagok száma. Ennek 
hátterében különböző okok állnak, köztük különösen összeférhetetlenség okok – költözés miatti 
lakcímváltozás, foglalkoztatási jogviszony módosulása, jelölttel való hozzátartozói reláció –
egészségügyi okok, illetve munkahelyi elfoglaltság. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. október 13. napján tartandó választásának sikeres és problémamentes 
lebonyolítása érdekében feltétlenül szükségesnek tartom a szavazatszámláló bizottsági tagok 
körét szükséges számban kiegészíteni, azaz további új póttagokat megválasztani.  
 
A Ve. 24. §-a alapján a szavazatszámláló bizottsági tagok személyére a helyi választási iroda 
(HVI) vezetője – azaz a jegyző – tesz indítványt. A Ve. 25. §-a szerint az indítványhoz módosító 
javaslat nem nyújtható be, és a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
egy szavazással dönt a képviselő-testület.  
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság képviselő-
testület által választott tagjainak megbízatása az országgyűlési képviselők következő általános 
választására megválasztott bizottság alakuló üléséig tart.  
 
A Ve. 14. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottságok a választópolgárok 
független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a 
választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, 
a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.  
 
A Ve. 18. §-a rögzíti a szavazatszámláló bizottsági tagok személyével kapcsolatos 
összeférhetetlenségi szabályokat, melyek szerint a bizottságnak nem lehet tagja: 
 
„a) a köztársasági elnök, 
b) a háznagy, 
c) képviselő, 
d) alpolgármester, 
e) jegyző, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 
h) jelölt. 
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 
a) párt tagja, 
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság 
illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati 



szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.” 
 
A Ve. 3. § 2. pontja értelmében „hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az 
egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadó, a 
mostoha- és nevelőszülő, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, a testvér, a 
házastárs vagy bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér 
házastársa vagy bejegyzett élettársa.” 
 
A szavazatszámláló bizottsági póttag-jelöltek kiválasztása során fontos szempont volt, hogy 
lehetőség szerint a szavazókörnek helyet biztosító intézményben foglalkoztatottak köréből 
kerüljenek ki póttagok, ezzel biztosítva, hogy az intézmény reggeli nyitása és esti zárása, 
valamint az aznapi feladat-ellátás gördülékenyen történjen.  
 
A határozati javaslatban feltüntetett személyek választójogának ellenőrzése megtörtént, az 
érintettek előzetesen nyilatkoztak a szavazatszámláló bizottságba történő jelölésük 
elfogadásáról, valamint arról, hogy velük szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A 
szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 
 
A Ve. 37. § (1) és (2) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja 
legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt, az egyes közjogi 
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy 
fogadalmat tesz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az illetékes 
bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék!  
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta Komló város szavazatszámláló bizottságainak póttagjaira 
tett indítványt, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület szavazatszámláló bizottsági póttagnak az alábbi személyeket 
választja meg: 
 

- Kárpátiné Máté Viktória, Komló, Irinyi János u. 22. 
- Jakab Krisztina Judit, Komló, Gorkij utca 20. 
- Steinerbrunner Győzőné, Komló, Vértanúk u. 19. 
- Jabuka Eszter, Komló, Széchenyi István u. 27. 
- Gotthardtné Pfeifer Renáta Noémi, Komló, Tompa Mihály u. 15. 2/21. 
- Tilinger Zsófia, Komló, Alkotmány u. 86. 
- Käsz Ildikó, Komló, Körtvélyes utca 18. 
- Petréteiné Petrovics Szilvia, Komló Nagyszántó u. 6. 
- Ráczné Sásdi Rózsa, Komló, Zrínyi Miklós u. 6. 2/9. 
- Ottó György, Komló, Alkotmány u. 78. 
- Király Attila, Komló, Alkotmány u. 41. 3/55. 
- Királyné Sziveri Ilona, Komló, Alkotmány u. 41. 
- Lovász Béla, Komló, Eötvös Lóránd u. 9. 2/18. 



- Visnyovszki Miléna, Komló, Gorkij u. 19. 
- Gerst Panna, Komló, Damjanich u. 21. 
- Sebesy Krisztina, Komló, Nagyszántó u. 17. 
- Szabó Andrea, Komló Kazinczy Ferenc u. 8. 1/3. 

 
Határid ő:  2019. október 13. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2019. szeptember 19. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

HVI vezető 


