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Kiskunhalas Város Jegyzőjének     ÚJ VÁLTOZATBAN! 

ELŐTERJESZTÉSE 

 

a Képviselő-testület  2019. április 25-i ülésére 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 77/2018. (II.22.) Kth. 

határozat kiegészítése tárgyában 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

 A Köztársasági Elnök 2019. május 26-ra tűzte ki az Európai Parlamenti képviselők választását. 

A 2018.évi országgyűlési képviselők választásán működő szavazatszámláló bizottságok tagjai közül 

többen nem tudják vállalni most májusban a munkát egészségi állapotuk, külföldi tartózkodásuk, 

foglalkoztatási jogviszonyuk, vagy egyéb okok miatt. Az ő helyüket a póttagok töltik be, de így a 

póttagok száma számottevően lecsökkent. Tekintettel arra, hogy ez évben még egy másik választás 

is lesz, emiatt javaslom további póttagok megválasztását. 

 

A Ve. 35. § (1) bekezdése szerint ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § 

(1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására 

irányuló indítványban a soron következő – a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási 

iroda vezetője által kijelölt – póttag lép. 

(2)Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei 

közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot és póttagokat választ. 

 

A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz 

módosító javaslat nem nyújtható be. 

(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az 

Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra 

létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámláló bizottság esetében általános 

választás alatt az országgyűlési képviselők soron következő választását kell érteni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a póttagokra tett javaslatomat szíveskedjen elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 35.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 77/2018. (II.22.) Kth. 

számú határozatát kiegészíti és az alább felsorolt személyeket szavazatszámláló bizottsági 

póttagnak megválasztja: 

 

1. Ádámné Havas Betti  Cseresznyés u. 8. 

2. Fabó Márta   Esze Tamás ltp. 3. B/2. 

3. Gaál Ernőné   Szász Károly u. 3. 

4. Hodoniczki Mária  Bajza u. 70. 

5. Huczekné Törköly Tímea Imreh Mária u. 33. 

6. Lakos Dóra   Imreh Mária u. 35. 

7. Lakos Katalin   Imreh Mária u. 35. 

8. Szencziné Ercsi Angelika Fenyő u. 36. 

9. Szeriné Ferencsik Yvette Molnár u. 9. 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

Végrehajtásért felelős: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző  

Értesül: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző általa: szavazatszámláló bizottsági póttagok 

 

Kiskunhalas, 2019. április 23. 

 

         Komlósné dr. Fekete Anikó  s.k.  


