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Az előterjesztés minősített többségű döntést igényel!

Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.1) 24. § (1) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően a Képviselő-testület a 8/2018.(II.13.) határozatával megválasztotta a
Szavazatszámláló Bizottságok (2 db) 3-3 tagját, illetve 5 póttagját, összesen 11 főt.
A Ve. 14. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelet 4. §-a
értelmében a választási bizottság megbízott tagját lekésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.
Megbízott tagot csak polgármester vagy képviselő-jelölt delegálhat, vagy az őket indító
szervezet. Rábapatonán mind a 9 jelölt személy – 1 fő polgármester jelölt és 8 fő képviselő jelölt függetlenként indul, tehát csak ezen 9 személy jogosult megbízott tagot delegálni a Szavazatszámláló
Bizottságokba, akik szóban mind úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak élni a delegálás jogával.
A megbízott tagok bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követően már nem kerül sor képviselőtestületi ülésre, tehát szavazatszámláló bizottsági tag megbízásának hiányában, nem lesz lehetőség
további póttag megválasztására, így a Képviselő-testület által korábban megválasztott 11 fő ugyan
elegendő a törvényi kötelezettségek ellátásra, azonban vis maior (betegség, utazás) eset miatt célszerű
lenne további 2 fő póttag bevonására.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának biztonságos lebonyolítása
érdekében, a Ve. 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásom alapján javaslatot teszek további
póttagok megválasztására.

1

A jogszabály elérhető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159995.329468

1

2
A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait települési szinten
kell megválasztani.
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.
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:
 Csapóné Németh Éva 9142 Rábapatona, István utca 43.
 Nagy Attila 9142 Rábapatona, Rákóczi utca 42.
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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