Előterjesztés
Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A köztársasági elnök 2014. április 6-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a választások lebonyolítói
a választási szervek, melyek egyik típusa a szavazatszámláló bizottság (szszb.)
A szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagokból állnak, elsődleges feladatuk
a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása.
A szavazatszámláló bizottságok 3 választott tagját, és póttagjait legkésőbb 2014. március 17én kell a képviselő-testületeknek megválasztani, személyükre a helyi választási iroda vezetője
tesz javaslatot. A tagokra és póttagokra tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.
A választott tagok megbízatása a következő országgyűlési képviselők soron következő
választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
( A megbízott tagokat legkésőbb 2014. március 21-én jelenthetik be a jelöltet, listát állító
jelölő szervezetek és a független jelölt.)
Az szszb tagjai megválasztásukat vagy megbízásukat követően esküt tesznek a polgármester
előtt, legkésőbb a szavazást megelőző második napon, ugyanis csak az eskü-vagy
fogadalomtételt követően gyakorolhatják jogaikat.
A bizottságok pártatlan működését összeférhetetlenségi szabályok biztosítják. Pl. Nem lehet
tagja a választási bizottságnak köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester,
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, jelölt, párt tagja stb.
A javaslatban szereplő személyek vállalják a feladatot, velük szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn.
Szavazókörönként és póttagoknak az alábbi személyeket javasolom megbízni:

Szavazatszámláló bizottsági tagok

1,számú szavazókör: Bordás László
Huber Péterné
Fülöp Jánosné
2. számú szavazókör: Csoknya János
Bogdán László
Katz Istvánné
3. számú szavazókör: Roszkopf Lászlóné
Németh Jánosné
Drenovácz Szilvia
4. számú szavazókör: Osztermájerné Gáncs Gabriella
Schmidtné Horváth Mária
Szuprics Lászlóné

1

Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság: Őri Zsuzsanna
Dóczy Mária
Tóthné Csapó Sára
Száraz Kitti
Farkas Józsefné

Póttagok:
Pallóné Király Erika
Felkertné Kiltau Ildikó
Szécsényi Mónika
Benizs Ottóné
Wenhardtné Görög Ágnes
Barabás Ibolya
Schmidt Mária
Csoknyáné Csányi Judit
Kremzner Bernadett

Tengelic 2014. március 4.
Tolnai Lászlóné
Jegyző

Határozati javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24.§.(1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságokba a határozat
mellékletében felsorolt személyeket választja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző
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