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Minősített többség
Tisztelt Közgyűlés!
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §-a alapján az
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) három
tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti
település képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg;
személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz
indítványt.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén
a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Tolna megyében három országgyűlési egyéni választókerület van, Szekszárd az 01. számú
országgyűlési egyéni választókerület (a továbbiakban: OEVK) székhelye.
Az OEVB választott és megbízott tagokból áll. A tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi
szabályokat a Ve. 18. §-a tartalmazza.
18.§ (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
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)1 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, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami
vezető.
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Megállapította: 2016. évi LXIV. törvény 110. § (1). Hatályos: 2016. VII. 1-től.
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Az OEVB választott tagjának az országos egyéni választókerület területén lakcímmel kell
rendelkeznie, valamint szerepelnie kell a központi névjegyzékben választópolgárként. A
választott tagnál további feltétel, hogy olyan személynek kell lennie, aki az országgyűlési
képviselők választásán jelöltként indulhat, azaz az országgyűlési választáson választható
választópolgár lehet.
Az OEVB legalább három tagból áll, három választott tagja van, a többi tag a jelölő
szervezetek, jelöltek megbízása révén válik a bizottság tagjává.
A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és
határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelete 2. § (1) bekezdése szerint
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két
póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselőtestülete legkésőbb 2018. február 25-én 16.00 óráig választja meg.
Tekintettel arra, hogy a szavazást megelőző 50. naptól már kampánnyal kapcsolatos
jogorvoslatok elbírálására kerülhet sor (Ve. 139. §), indokolt az OEVB tagjait a választás
kitűzését követően a lehető legkorábban megválasztani.
Az OEVB-be további egy-egy tagot bízhatnak meg az egyéni képviselőjelöltet állító jelölő
szervezetek és a független jelöltek. A közös jelöltet állító szervezetek közösen bízhatnak meg
az OEVB-be egy tagot.
Az OEVB megbízott tagjait a szavazás napját megelőző 16. napig az OEVB elnökénél
jelentheti be a független jelölt vagy a megbízottja, illetve a jelölő szervezet képviselője vagy
megbízottja.
Az OEVB megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozó korlátozás nincs, de a megbízott tagnak
a központi névjegyzékben szerepelnie kell. Az OEVI ellenőrzi, hogy a megbízott taggal
szemben nem áll-e fenn összeférhetetlenség.
Az OEVB választott tagjait tiszteletdíj illeti meg, azonban a megbízott tag esetében
tiszteletdíj nem kerül megállapításra. Az OEVB választott és megbízott tagjainak jogai és
kötelezettségei egyébként azonosak.
Az OEVB a működésének tartama alatt hatóságnak, a tagjai pedig hivatalos személynek
minősülnek.
Az OEVB – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét követően – alakuló ülést
tart. Az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztásra kerül a bizottság elnöke és
annak helyettese. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek
javaslatot. A választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs
elnöke vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese
gyakorolja.
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A választási bizottság tagjának és póttagjának esküt vagy fogadalmat kell tennie a
polgármester előtt, a megválasztását követő öt napon belül, az egyes közjogi tisztségviselők
esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel.
Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak
ezt követően gyakorolhatja jogait.
Az országos egyéni választókerületi választási bizottság feladatai az alábbiak:
 dönt az egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetőleg
elutasításáról;
 kisorsolja a jelöltek sorszámát,
 jóváhagyja az egyéni választókerület szavazólapjának adattartalmát;
 dönt az egyéni választókerületi választással kapcsolatos kifogásról;
 dönt a körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem
országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogásról,
 dönt az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a
szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról;
 megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg,
amely azt érdemben befolyásolta;
 megállapítja és közzéteszi az egyéni választókerületben a választás
eredményét;
 kiadja az országgyűlési egyéni választókerületi képviselőnek a megbízólevelet;
 a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel
rendelkező szerv döntését.
Az OEVB választott tagjainak megbízatása a következő általános országgyűlési választásra
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A megbízott tagok megbízatása a
választás végleges eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.
A 2014. évi országgyűlési képviselők választására megválasztott OEVB tagok megbízatása a
2018. évi országgyűlési képviselők választására megválasztott OEVB alakuló üléséig tart.
A korábbi OEVB tagokat megkerestem, akik közül egy tag, Dr. Vass Gábor nem tudja vállalni a
további megbízatást. Javaslom a Közgyűlésnek, hogy köszönje meg a leköszönő tagnak a
lelkiismeretesen végzett munkáját.
A kiválasztás során arra törekedtem, hogy a javasolt személyek köztiszteletben álló,
szakmájukban elismert és megbecsült személyek legyenek, akik képesek biztosítani a
választás tisztaságát és törvényességét.
Az általam javasolt jelöltek – egy kivétellel - egy ciklusban már betöltötték ezt a tisztséget,
munkájukkal bizonyították rátermettségüket. Az előzetes megkeresésre nyilatkoztak arról,
hogy ismételt felkérésre vállalnák az újabb megbízatást. A korábbiakhoz képest új tagként dr.
Pesthy Endrét javasolom megválasztani.
Ennek megfelelően az alábbi személyeket javasolom megválasztani:
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-

Dr. Fekete Tamás – tag

-

Dr. Póla Zoltán – tag

-

Dr. Pesthy Endre - tag

-

Dr. Kósa Magdolna – póttag

-

Dr. Blaskovich Marietta – póttag

A javasolt tagok és póttagok mindannyian a Tolna megyei 01. számú OEVK-ban lakcímmel
rendelkeznek, választó és választható állampolgárok, és nyilatkoztak arról, hogy velük
szemben a Ve-ben rögzített összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a Ve. 25. §-a alapján a választási bizottság tagjaira és
póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, valamint a választási
bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a közgyűlés.
Kérem a Közgyűlést, hogy az OEVB tagjait, póttagjait a határozati javaslat szerint válassza
meg.
Szekszárd, 2018. február 14.

dr. Molnár Kata
jegyző
OEVI vezető
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének...../2018. (II.22.) határozata
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak
megválasztására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a alapján az országgyűlési
egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint
választja meg:
Dr. Póla Zoltán - tag
Dr. Fekete Tamás - tag
Dr. Pesthy Endre - tag
Dr. Balaskovich Marietta - póttag
Dr. Kósa Magdolna – póttag
2. köszönetet mond az előző országgyűlési képviselők általános választására létrehozott
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjának, Dr. Vass Gábornak
a lelkiismeretesen végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

2018. február 27. (az eskü kivételére)
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző, OEVI vezető
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