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Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.1) 24. § (1) bekezdése
alapján 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 20. napon választja meg - (a 2018. április 8. napjára
kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
szóló 3/2018.(I.11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében legkésőbb 2018. március 19-én 16.00
óráig) - személyükre a helyi választási iroda vezetője – a jegyző - tesz indítványt.
A Ve. 25. §-ában foglaltak szerint az indítványról a Képviselő-testület egy szavazással dönt, a HVI
vezetőjének indítványához a képviselő-testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható
be.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 50. §-a – tekintettel a 42. §
2. pontjára – értelmében a Képviselő-testület a döntését minősített többséggel (5 igen szavazattal)
hozza meg. Az országgyűlési képviselő-választás napja: 2018. április 8.
A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait települési szinten
kell megválasztani.
A fentiek alapján, a két szavazókör biztonságos működése érdekében, a szavazatszámláló
bizottságokba települési szinten 6 tagra, valamint 5 póttagra teszek javaslatot. (A Ve. 14. § (4)
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bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból áll. Az esetleges delegáltak miatt
nem tudni, hogy hány helyi szinten választott SZSZB-tag lesz a bizottságokban)
A jelölt személyek megválasztásuk esetén vállalják a feladat ellátását, velük szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn. A fentiek szerint az alábbi határozati javaslatot teszem fel
szavazásra:

Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 24. §-ában foglaltaknak megfelelően:
Tóth-Dömötör Erika, 942 Rábapatona, Győri u. 4.
Gácsné Kozma Ildikó, 9142 Rábapatona, Széchenyi út 32.
Balázs Csabáné, 9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 149/b.
Káposzta Ildikó, 9142 Rábapatona, Győri u. 5.
Hermann Róbertné, 9142 Rábapatona, Széchenyi út 3. és
Bognár Ferencné, 9142 Rábapatona, Szabadság út 13.
szám alatti lakosokat Szavazatszámláló Bizottsági tagnak, továbbá
Nagyné Folkmayer Enikő 9142 Rábapatona, Rákóczi u. 63/a.
Kertainé László Erzsébet, 9142 Rábapatona, Rákóczi u. 2.
Takácsné Horváth Rita, 9142 Rábapatona, Győri u. 8.
Szalai András Józsefné, 9142 Rábapatona, Rákóczi u. 103.
Bognárné Mező Piroska, 9142 Rábapatona, Külső-Rákóczi u. 89.
szám alatti lakosokat Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak
választja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági
tagoktól, póttagoktól vegye ki az esküt, és adja át megbízó levelüket.
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