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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
              Képviselő-testülete

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Nemzeti  Választási  Bizottság  1128/2014.  számú  határozatával  a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte
ki. 
A  nemzetiségi  szavazatszámláló  bizottság  megválasztását  a  települési  önkormányzat
képviselő-testülete 2014. augusztus 31. napjáig teheti meg.

A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)  24.  §  (1)
bekezdésében  foglaltak  alapján  a szavazatszámláló  bizottság  három  tagját  és  szükséges
számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, személyükre
a  helyi  választási  iroda  vezetője  tesz  indítványt.  A  Ve.  33.  §  (2)  bekezdése  alapján  a
szavazatszámláló bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A  nemzetiségi  szavazatszámláló  bizottságba  a  jelölő  szervezeteknek  nincs  lehetőségük
delegált tag megbízására, hanem a Ve. 311. § (2a) bekezdése alapján megfigyelőt bízhatnak
meg, mely más jogosítványokkal bír, mint a delegált tag. Erre tekintettel a szavazatszámláló
bizottság  létszámára  a  Ve.  14.  §  (4)  bekezdése  az  irányadó,  azaz  a  nemzetiségi
szavazatszámláló bizottságot 5 taggal kell megválasztani.

A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a szavazatszámláló bizottságnak csak
a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet
tagja.

A Ve. 18. §-a rendelkezik arról, hogy ki nem lehet a tagja a választási bizottságnak.
„18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
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f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d)  a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

jogállásáról  szóló  törvény  szerinti  központi  államigazgatási  szervvel  vagy  a  választási
bizottság  illetékességi  területén  hatáskörrel  rendelkező  egyéb  közigazgatási  szervvel
kormányzati  szolgálati  jogviszonyban,  szolgálati  vagy  más,  munkavégzésre  irányuló
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.”

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ve. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva indítványozom a nemzetiségi
szavazatszámláló  bizottságok  tagjainak  és  póttagjainak  megválasztását  az  alábbiak
szerint: 

800. számú (nemzetiségi) szavazókör: Móricz Zsigmond u. 4.
Kajtiné Hajdu Katalin Kiszombor, Zöldfa u. 15.
Kerekesné Mészáros Edit Kiszombor, Kürt u. 12.
Matuszka Teréz Kiszombor, Kiss Menyhért u. 49.
Rutainé Matuszka Katalin Viktória Kiszombor, Szent István tér 3.
Zombori Sándor Balázsné Kiszombor, Szegedi u. 80.

Póttagok:
Bajnóczi Petra Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 76.
Bajusz János Zoltánné Kiszombor, Mező u. 16/C.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  vitassa  meg,  és  döntsön  a
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.

Kiszombor, 2014. augusztus 18.

Tisztelettel:

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



Tárgy: Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

____/2014.(VIII. 26.) KNÖT. h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  nemzetiségi
szavazatszámláló  bizottság  tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyú előterjesztést  és az
alábbi döntést hozta: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  választási  eljárásról  szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva – figyelemmel a Ve. 14. § (4) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
18.  §-ában  foglaltakra  –  a  Kiszombor  nagyközségben  működő  nemzetiségi  szavazókör
szavazatszámláló  bizottsága  tagjait  és  póttagjait  –  a  Helyi  Választási  Iroda vezetője  javaslata
alapján – az alábbiak szerint választja meg:

800. számú (nemzetiségi) szavazókör: Móricz Zsigmond u. 4.
Kajtiné Hajdu Katalin Kiszombor, Zöldfa u. 15.
Kerekesné Mészáros Edit Kiszombor, Kürt u. 12.
Matuszka Teréz Kiszombor, Kiss Menyhért u. 49.
Rutainé Matuszka Katalin Viktória Kiszombor, Szent István tér 3.
Zombori Sándor Balázsné Kiszombor, Szegedi u. 80.

Póttagok:
Bajnóczi Petra Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 76.
Bajusz János Zoltánné Kiszombor, Mező u. 16/C.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai, póttagjai
- Irattár
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