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Előkészítő: Szarvas Zsolt osztályvezető-helyettes
ELŐTERJESZTÉS 2. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére
Tárgy: Vászolyi Helyi Választási Bizottság (Szavazatszámláló Bizottság) tagjainak
megválasztása
Melléklet: --Tisztelt Képviselő-testület!
A Köztársasági Elnök úr a 7/2022.(I. 11.) KE határozatával 2022. április 3-án vasárnapra tűzte ki az
országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását. Köztársasági Elnök úr a 8/2022.(I. 11.) KE
határozatával ugyanerre a napra kitűzött egy országos népszavazást is, így ezen a napon egyszerre
két választás is lesz.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24.§ (1) bekezdése
alapján:
„A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban 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 települési
szinten kell megválasztani.”
Azonban Vászoly egy szavazókörös település, így a Ve. 23.§ vonatkozik rá:
„A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”
A Ve. alapján tehát a településen most nem kellene dönteni a szavazatszámláló bizottság (itt egyben
helyi választási bizottság is) tagjainak megválasztásáról, azonban figyelemmel a változásokra és a
beadott jelentkezési lapokra célszerű újra megválasztani a bizottság tagjait, és póttagjait.
Az SZSZB tagjai megválasztásának határidejéről a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési
képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak

megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:
„A szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb
2022. március 14-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés]”
A fentiek, és a beérkezett jelentkezési lapok alapján dr. Tárnoki Richárd a Balatonfüredi Helyi
Választási Iroda Vezetője a határozati javaslat szerinti személyek megválasztására tett
javaslatot a képviselő-testületnek.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy döntési jogköre e kérdésben csak az indítvány
elfogadására vagy elutasítására terjed ki, személyenként nem dönthet a választott tagokról. A Ve.
25.§ (1) bekezdése kimondja: „A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz
módosító javaslat nem nyújtható be.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és döntsön a napirenddel
kapcsolatban az alábbi határozati javaslat szerint:
Vászoly, 2022. február 3.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022.(II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vászolyi Helyi Választási Bizottság
(Szavazatszámláló Bizottság) tagjainak megválasztása” című napirendet és a következő
döntést hozta:
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvényben biztosított jogkörében a Balatonfüredi Helyi Választási Iroda
Vezetőjének indítványára a Vászolyi Helyi Választási Bizottság választott tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
Bokányi Istvánné
Füleki Lászlóné
Szabó István Jánosné
Szélesi Sándorné
Teleki Csabáné
Mórádi Anett
Orosz Józsefné
Rózsahegyi László

Vászoly, Imre u. 19.
Vászoly, András u. 4.
Vászoly, András u. 8.
Vászoly, Petőfi Sándor u. 1.
Vászoly, Imre u. 11.
Vászoly, Jókai u. 2.
Vászoly, Kinizsi u. 5.
Vászoly, András u. 21.

választott tag
választott tag
választott tag
választott tag
választott tag
póttag
póttag
póttag

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e döntéséről tájékoztassa a Balatonfüredi
Helyi Választási Iroda Vezetőjét.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: azonnal

