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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. április  30.-i soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 

 
 Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztására javaslat  

Előterjesztő: Szinesi Erna Eszter jegyző  

Előkészítő: Szinesi Erna Ezter jegyző  

Meghívott: -  

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.  

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

Szinesi Erna Eszter 

jegyző  



Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  

Áder János Köztársasági Elnök Úr  2019. március 1-én kitűzte a 2019-es európai parlamenti 

választás időpontját 2019. május 26. vasárnapra tűzte ki. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. §-a szerint a 

szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat 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 és a póttagokat 

települési szinten kell megválasztani.  

A nagyvázsonyi 001. Szavazatszámláló Bizottságának póttagja volt Ivánné Kántor Natália 2019. 

április 25-én írásban lemondott póttagságáról.. 

A Ve. 14.§ (4) bekezdése szerint a helyi szavazatszámláló bizottság létszáma legalább 5 fő. A Ve. 

35.§ (2) bekezdése szerint póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a 

fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot 

választ.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§./1/ bekezdése alapján a Nagyvázsony 

község 001. Szszb tagjának az alábbi személyt javaslom:  

Körmendi Hedvig 8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 10.  

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy döntési jogköre e kérdésben csak az indítvány 

elfogadására vagy elutasítására terjed ki, személyenként nem dönthet a választott tagokról. A Ve. 

25.§.(1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. 

A fentiek alapján az alábbi javaslatot terjesztem elő:  

Nagyvázsony 001.számú szavazatszámláló bizottság:  

Világos Anita Szszb tag,  

Mátyás Károlyné Szszb tag,  

Császár Márta Szszb tag,  

Magasi Józsefné Szszb póttag,  

Körmendi Hedvig Szszb póttag,  

Nagyvázsony 002. számú szavazatszámláló bizottság:  

Németh István Szszb tag,  

Görög Lajosné Szszb tag,  

Ernhöffer Károlyné Szszb tag,  

Szűcsné Szerdahelyi Margit Szszb póttag,  



Nagy Zsuzsanna Szszb póttag  

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy döntési jogköre e kérdésben csak az indítvány 

elfogadására vagy elutasítására terjed ki, személyenként nem dönthet a választott tagokról. A Ve. 

25.§.(1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be.  

 

Nagyvázsony, 2019. április 26. 

        Szinesi Erna Eszter    

                           jegyző  

 
Határozati Javaslat 

…/2019.(IV.30.) képviselő – testületi határozat: 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete 
„SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRA JAVASLAT” szóló előterjesztést 
megtárgyalta arról a következő határozatot hozta: 

1./ Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete 
2 szavazókör esetében a Szavazatszámláló bizottság tagjait az 
alábbiak szerint:  

Nagyvázsony 001.számú szavazatszámláló bizottság:  

 Világos Anita Szszb tag,  

 Mátyás Károlyné Szszb tag,  

 Császár Márta Szszb tag,  

 Magasi Józsefné Szszb póttag,  

 Körmendi Hedvig Szszb póttag,  

Nagyvázsony 002. számú szavazatszámláló bizottság:  

 Németh István Szszb tag,  

 Görög Lajosné Szszb tag,  

 Ernhöffer Károlyné Szszb tag,  

 Szűcsné Szerdahelyi Margit Szszb póttag,  

 Nagy Zsuzsanna Szszb póttag 

elfogadja. 

Felelős:  Fábry Szabolcs János polgármester 
Határidő:  azonnal 


