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Tapolca-Diszel, Rózsadomb 1.
Tapolca, Semmelweis u. 22.
Tapolca-Diszel, Kazinczy u. 16.
Tapolca, Klapka u. 5. 3/2.. sz. alatti lakosokat.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 30/A. §. (1) bekezdés d.) pontjának felhatalmazása alapján a VI-2/3113/2006. számú
határozatával a 2006. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását 2006. október 1. napjára (vasárnap) tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 22. § (1) bekezdése
szerint:
„A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját
és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti 51. napon választja meg; személyükre a helyi választási
iroda vezetője tesz indítványt.”
Továbbá a Ve. 23. §. (2) bekezdése szerint:
„A 24. § és a 25. §, továbbá a 27. § (3)-(4) bekezdésének kivételével a választási bizottságnak
csak a választókerületben - a helyi választási bizottságnak csak a településen - lakcímmel
rendelkező választópolgár lehet tagja.
(2) A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető,
közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző,
főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő
közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt.
(3) Nem lehet a választási bizottság választott tagja a (2) bekezdésben foglaltakon túl a
választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, valamint a választókerületben induló
jelölt hozzátartozója sem.
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(4) Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési,
döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói
kapcsolatban álló személyek”
Ennek értelmében Tapolca városban az önkormányzati választásokra szóló helyi választási
bizottság tagjaira az alábbiakban teszek javaslatot:
Dr. Kajtár György
Csák Zoltán
Lázár János

Tapolca-Diszel, Rózsadomb 1.
Tapolca, Semmelweis u. 22.
Tapolca-Diszel, Kazinczy u. 16.

Póttag:
Bajner Imre

Tapolca, Klapka u. 5. 3/2.. sz. alatti lakosokat.

A javaslatban szereplő személyek eddigi tevékenysége biztosíték arra, hogy a Választási
Bizottság független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervként fog tevékenykedni az
önkormányzati választások lebonyolítása során.
A Tisztelt Képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a 2006. március 17-i zárt
ülésén 46/2006. (III.17.) Kt. határozatával megválasztotta. Az Ő megbízatásuk a választási
eljárásról szóló törvény előírásai szerint az önkormányzati választásra is érvényes.
A Ve. változásai miatt a 115/D. § szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásához:
„A szavazásra településenként önálló, az önkormányzati választásoktól eltérő szavazókört
(szavazóköröket) kell kialakítani.”
Továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék
összeállítása során történő végrehajtásáról szóló 25/2006. (V. 5.) BM rendelet szerint:
„A HVI vezetőjének a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a szavazásra az
önkormányzati választásoktól eltérő - az egész településre vonatkozó - szavazókört kell
kialakítania (a továbbiakban: kisebbségi szavazókör), ha a településen legalább egy
kisebbségi választás kitűzésének feltétele július 15-én fennáll. A szavazókört a kisebbségi
választói jegyzékbe történő jelentkezés határidejének elteltével kell kialakítani, és a HVI
vezetője pótlólag javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására.
Egy szavazókörben több kisebbség is szavazhat. Amennyiben a választópolgárok száma a
Ve. 10. § (1) bekezdésében megállapított 1200 főt meghaladja, akkor a kialakított
szavazókörrel azonos épületben további szavazókör(öke)t is ki kell alakítani.”
A helyi választási iroda vezetőjeként a kisebbségi szavazóhelyiséget Tapolca, Iskola u. 5.
szám alatt jelöltem ki. A kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására az
alábbi javaslatot teszem meg:
Halász Ferenc
Sipkovics Károlyné
Spilák Istvánné

Tapolca, Deák F. u. 21. 28/4.
Tapolca, Batsányi tér 3.
Tapolca, Fenyves u. 67.

Póttagok:
Fodorné Csöglei Erika
Nagy Judit

Tapolca, Lesence u. 12.
Tapolca, Rózsa F. u. 4.

Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem, hogy az előterjesztés megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HA TÁR OZA TI

JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdésében adott
felhatalmazás alapján az önkormányzati választásokra a Helyi
Választási Bizottság tagjának
Dr. Kajtár György, Tapolca-Diszel, Rózsadomb 1.
Csák Zoltán, Tapolca, Semmelweis u. 22.
Lázár János, Tapolca-Diszel, Kazinczy u. 16.
Póttagjának:
Bajner Imre Tapolca, Klapka u. 5. 3/2.. sz.
szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a
megválasztott választási bizottsági tagok eskütételéről, valamint
részükre a megbízólevél, kiadásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős : Polgármester, Jegyző

HA TÁR OZA TI

JAVASLAT

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló törvény 115/D. §-a és a 25/2006. (V. 5.) BM
rendelet alapján az önkormányzati választásokra a Kisebbségi
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
Halász Ferenc
Sipkovics Károlyné
Spilák Istvánné

Tapolca, Deák F. u. 21. 28/4.
Tapolca, Batsányi tér 3.
Tapolca, Fenyves u. 67.

Póttagoknak:
Fodorné Csöglei Erika Tapolca, Lesence u. 12.
Nagy Judit
Tapolca, Rózsa F. u. 4.
szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a
megválasztott választási bizottsági tagok eskütételéről, valamint
részükre a megbízólevél, kiadásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős : Polgármester, Jegyző
Tapolca, 2006. július 18.
Dr. I m r e László s.k.
Jegyző

