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TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET!
Magyarország Köztársasági Elnökének 233/2016. (VII. 5.) számú határozata, az
Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény 1. § (1) bekezdése és 67. §-a, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 6. §-a, továbbá a 12/2016. (VI. 22.) AB határozat alapján az
Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást, 2016.
október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) három tagját és
szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő – testülete az
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően választja meg,
melynek megfelelően Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2014. március
14-i ülésén 35/2014. (III. 14.) képviselő – testületi határozatával megválasztotta a városban
működő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.
A Ve. 35. § (1) bekezdése alapján, ha a választási bizottság választott tagjának
megbízatása a megbízatás feltételeinek megszűnése, összeférhetetlenségi okok
fennállása, lemondás vagy halál esetén megszűnik, helyébe a póttagok megválasztására
irányuló indítványban a soron következő – a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi
választási iroda vezetője által kijelölt – póttag lép, póttag hiányában a települési
önkormányzat képviselő – testülete új tagot választ.

Az országos népszavazás előkészítő munkálatai során felmértem a szavazatszámláló
bizottsági tagok és póttagok elérhetőségét, összeférhetetlenségét, mely során
megállapításra került, hogy a Ve-ben meghatározott megszűnési okok fennállása
következtében megfelelő létszám hiányában további tagok és póttagok megválasztása
szükséges.
A Ve-ben foglaltak alapján a bizottságok tagjainak személyére a helyi választási iroda
vezetője tesz indítványt, a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról a képviselő – testület egy szavazással dönt. Az indítványhoz módosító
javaslat nem nyújtható be.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvényeknek
alárendelt szervei, melyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a szavazatszámláló
bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár lehet tagja.
A Ve. 18. § (1) – (2) bekezdése összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz a választási
bizottságok tagjaira vonatkozóan, mely választási bizottságnak nem lehet tagja a
köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási
bizottság tagja, választási iroda tagja, a magyar honvédséggel szolgálati jogviszonyban
álló személy, valamint jelölt.
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásól szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 68. § (2) bekezdése szerint a
szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a
helyi választási bizottságba a kezdeményezés szervezői két közös tagot, továbbá a
kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal
rendelkező pártok két – két tagot bízhatnak meg.
A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak azzal az eltéréssel,
hogy a megbízott tagok részére tiszteletdíj nem jár és megbízatásuk a választás végleges
eredményének közzétételével megszűnik.
Tisztelt Képviselő – testület! A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok
visszajelzéseit követően állítottam össze javaslatomat, melynek kérem elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a választási
eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva Tapolca városban a Helyi Választási Iroda
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Vezetőjének indítványa alapján Tapolca város területén működő 15
szavazókör szavazatszámláló bizottságának működéséhez szükséges
tagokat és póttagokat az alábbiak szerint választja meg:
4. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága
Tapolca, Nagyköz u. 1-3. (Bölcsőde)
Tag: Kutasi Iván

8300 Tapolca, Darányi u. 5.

15. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága
Tapolca, Diszel, Szabadság u. 1. (Művelődési Központ)
Tag: Rozgonyi Tamás János

8300 Tapolca, Egry J. u. 3/D.

Póttagok:
Pordán Katalin
Kiss Zsuzsanna
Komjáti Liza Lolita
Fülöp Jánosné
Szamosvári Tiborné
Szamosvári-Ulrich Judit

8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 48.
8300 Tapolca, Ady E. u. 16/2.
8300 Tapolca, Damjanich u. 13.
8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 24.
8297 Tapolca-Diszel, Csabi u. 4.
8297 Tapolca-Diszel, Rózsadomb 12.

Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester, jegyző
Tapolca, 2016. szeptember 19.
Ughy Jenőné
jegyző
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