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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint Önök előtt is ismert, Simon János települési képviselő lemondása miatt 
megüresedett mandátum betöltése érdekében Komló Város Helyi Választási 
Bizottsága 2013. március 12-én kelt 1/2013. (III.12.) számú határozatával Komló 
város VI. számú egyéni választókerületébe 2013. május 12. napjára időközi 
képviselőválasztást tűzött ki. 
 
Az érintett 12. és 13. számú szavazókörök szavazatszámláló bizottságai létszámának 
felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy mindkét érintett szavazókörben 
szükségessé vált póttagok megválasztása, a törvényi előírásoknak való megfelelés, 
valamint a szavazás lebonyolításának zavartalansága érdekében. 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 21. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, 
kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyek elsődleges feladata a választási 
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a 
pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása. A törvény 22. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságnak 
csak a választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgár lehet a tagja, a (2)-(4) 
bekezdések szabályozzák az összeférhetetlenség eseteit. 
 
A Ve. 23. § (1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság három tagját és 
szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja 
meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot. A 27. §-ban 
foglaltak szerint póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete új 
tagot választ. 
 
A határozati javaslatban feltüntetett személyek nyilatkoztak a szavazatszámláló 
bizottságba történő jelölésük elfogadásáról, arról, hogy velük szemben 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, valamint arról, hogy az előterjesztés zárt 
ülésen történő tárgyalását nem kérik. Nevezettek választójogának ellenőrzése az 
előterjesztés kiküldésének időpontjában folyamatban van. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság tárgyalja, álláspontját a 
testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta Komló város 12. és 13. szavazókörébe 
szavazatszámláló bizottsági póttagokra tett javaslatot. 
 
A képviselő-testület az érintett szavazatszámláló bizottságok póttagjait az alábbiak 
szerint választja meg. 
 



12. számú szavazókör: Boruzs Henriett 7300 Komló, Zrínyi Miklós u. 10. szám alatti 
lakos; 
 
13. számú szavazókör: Lóránt Gizella 7300 Komló, Vörösmarty Mihály u. 37. szám 
alatti lakos. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott szavazatszámláló 
bizottsági póttagok eskütételének megszervezéséről és a szavazás lebonyolítására való 
felkészítéséről gondoskodjon.  
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2013. március 21. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án
	tartandó rendkívüli ülésére

