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ELŐT E RJES ZTÉS

a H elyi Választási Bizottság, valamint
a SzavazatszámJ áló Bizottság p óttagjainak megválasztásáról,
Tisztelt

Képvisel ő-tes tület !

1. A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása

A Budapest Főváro s XV . kerület Helyi Választási Bi zottság (a továbbiakban: Helyi
Választási Bizottság) 5/201 8. (VI.27.) határozatával a választási eljárásról szóló 2013 . évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésb en meghatározott hatáskörében
elj árva Hajdu László po lgármester megbízatásának megszűnése miatt Budapest Főváros XV.
kerül etben 20 18. szeptember 30. napjára id őközi polgármester választást tűzött ki.
A Ve. 23 . §-a kimondja, hogy a helyi választási bizottság három tagját és legalább két
póttagot a helyi választás i iroda vezetőj ének indítványára a települési önkorm ányzat
képv i se l ő-testülete választj a meg, akik megbízatása a következő általános önkormányzati
választásra megválasztott választási bizottság alaku ló üléséig tart. Ennek a kötelezettségének
a Budapest Főváros X V. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képv ise lő -testülete 2014. augusztus 6-i ülésén az 546/20 14. (VIII .6.) határozatával
tett
eleget három tag és két póttag megválasztásával. ld ő közben a Helyi Választási Bizottság két
tagja lemondott, helyükbe a korábban megválasztott két póttag lépett. Így jelenleg a Helyi
Választási Bizottságnak nincsenek póttagjai.
A Ve. 14. § ( 1) bekezdésében foglaltak szerint a Helyi Választási Bizottság első dl eges
feladata a választási eredmény megáll apítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség estén a választás rendjének helyreállítása.
A Helyi Választás i B izottság fo lyamatos működéséhez elengedhetetlen a póttagok
megválasztása.
Az érintettekkel történt e l őzetes egyeztetés alapj án teszek j avaslatot a két póttag személyére.
A bizottsági tagoknak és póttagoknak j avasolt személ yek valamennyien megfelelnek a Ve.
17. és 18. §-aiban foglalt e lőírásoknak.
A fentiekre tekintettel indítványt teszek az alább i személyek megválasztására:
A H elyi Vá lasztá si Bizottság póttagj a inak:
1.

Udvary Lászlóné

2.

Lépés László

2. A SzavazatszámJ áló Bizotts ág p óttagj a inak m egvá lasztása
A Ve. 24. § (1 ) bekezdésében foglaltak szerint a szavazatszámláló bi zottságok tagjait és
szükséges szám ban póttagokat települési szinten a helyi választási iroda vezetőjének
indítványára a telepü lési önkormányzat képvisel ő-tes tü l ete választja meg az országgyű l ési
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képv i selők

általános választását megelőzően . A megválasztott tagok megbízatása a
általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. E
rendelkezéseknek megfelelően Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely,
Újpalota Önkonnányzatának Képviselő-testü l ete 20 18. február 27 -i ülésén az 163/2018.
(Il.27.) határozatával a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait megválasztotta. Az
i dőközi po lgármester választásra tekintettel megkerestük az áprili s 8-án a bizottság
munkájában résztvevő választott tagokat, akik közül többen lemondtak tisztségükrő l.
Tekintettel arra, hogy a 20 18. április 8-i országgyű l ési képviselőválasztáshoz képest
kevesebb jelölt indul az időközi polgármester választáson, így kevesebb megbízott tag fog a
szavazatszámláló bizottság munkájában közreműködn i . EITe tekintettel szükség van a
korábban megválasztott szavazatszám láló bizottsági póttagok k i bővítésére.
következő

A szavazatszámláló bizottság póttagjainak kiegészítésére az 1. számú melléklet szerinti
személyeket javaslom. (Az 1. számú m elléklet az ülésen lesz kiosztva a folyamatos
j elentkezésre tekintettel.)
Az érintettekkel egyeztettünk, a javasolt személyek valamennyien megfelelnek a Ve. 17. és
18. §-aiban foglalt e l őírásoknak.
A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.
Kérem a ti sztelt

Képvise l ő -testü l etet,

hogy

el őterjesztésemet

fogadják el.

Budapest, 2018. augusztus 16.
dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hel yi Választási Iroda Vezetőj e
1.) Témafel elős: Jegyzői Kabinet
2.) Melléklet:
1.
2.
3.
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szavazatszámláló bizottsági póttagok névsora
163/20 18. (11.27.) ök. számú határozat
546/20 14 . (Vlll.6.) ök. számú határozat

Határozati javaslato k:
1. A Budapest Főváros XV. kerül et Önkormányzat Képvi se l ő-testü l ete úgy dönt, hogy
a Budapest

Főváros

XV. kerületi Helyi Választási Bizottság póttagjának

1. Udvardy Lászlóné és
2. Lépés László
kerületi lakosokat megválasztja.
Határidő:

2018. augusztus 28. (döntésre)

Felelős : j egyző
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2. A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
163/2018. (11.27.) határozatának 2. számú mellékletében felsorolt szavazatszámláló
bizottsági póttagokat kiegészítve jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő
szavazatszámláló bizottsági póttagokat megválasztja.
Határidő :

2018. augusztus 28. (döntésre)

Felelős: jegyző

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás: a választási e/járásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.23. §, 24. § (1) bekezdés, 25. §
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Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

2/95-412018.

Képviselő-testülete

KIVONAT
készült a Képvi selő-testület 2018. február 27-én,
16.00 órakor kezdődő nyilvános ülésén
hozott határozatokról

Előterjesztés

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
(Ikt.sz. 2/96-44/2018., 2/96-44/a, 446b/2018. sz. anyagok)

163/2018. CTI.27.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XV. kerület 70 szavazókörében a 2/96-44/2018.
iktatószámú előterjesztéshez tartozó, 2/96-44/a/2018. iktatószámú 1. számú mellékletében
szereplő szavazatszámláló bizottsági tagokat, illetve a 2/96-44/b/2018. iktatószámú 2.
számú mellékletben felsorolt póttagokat választja meg.
Felelős:

jegyző

Határidő :

2018. február 27. (döntésre)
(Jogszabályi ltivatkozás: 2013. évi XXXVI. törvény 24-25. §)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

K.m.f.

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző

KIVQ, 'T Hl'l'ELES!
B~.
PH.
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Hajdu László s.k.
polgármester

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

1/53-11/2014.

Képviselő-testülete

KIVONAT
készült a Képviselő-testület 2014. augusztus 6-án
9.00 órakor kezdődő rendkívüli nyi lvános ülésén
hozott határozatokról
Előterjesztés

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (Ikt.sz.
1/54-187/2014. sz. anyag)

546/2014. Q'lll.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő
testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottság

Tagjainak:
dr. Forgács József Péter kerületi lakost,
dr. Koronczay Miklós kerületi lakost,
dr. Borbély Endre kerületi lakost,

Póttagoknak:
dr. Imre Miklós kerületi lakost
Novák Károly kerületi lakost,
megválasztja.
(Jogszabályi hivatkozás: 2013. évi XXXVI. törvény)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, egyhangú)
547/2014. (VTII.6.) ők. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő
testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a döntésrő l a Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait értesítse és eskü- vagy fogadalomtételre hívj a be, valamint kérje fel az a lakuló ülés
megtartására. Továbbá fejezze ki köszönetét a 20 10-20 14. időszakra megválasztott bizottság tagjainak
és póttagjainak.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2014. augusztus 6.
(Jogszabályi ltivatkozás: 20 13. évi XXXVI. törvény)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, egyhangú)
548/2014. (VIll.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkonnányzatának Képviselötestülete úgy dönt, a Helyi Választási Bizottság elnökének tiszteletdíját 150.000,- Ft-ban, a tagjainak
tiszteletdíját 100.000,- Ft-ban határozza meg, a külön jogszabályokban meghatározott normatíván felül
és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a tiszteletdíjak kifizetésérő l.
Felelős :
polgármester
Határidő:
2014. október 12.
(Jogszabályi hivatkozás:2013. évi XXXVI. törvény)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, egyhangú)
K.m .f.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.

László Tamás s.k.

j egyző

polgármester

KIVONAT H.11 "LES!
Budapest.
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