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ELŐTERJESZTÉS
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság elnöke a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás
időpontját ez év április 6-ra tűzte ki.
A választások lebonyolításával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal apparátusának
is jelentősen megnövekedtek a teendői. Ennek megfelelően a Helyi Választási Iroda
tagjai már tavaly letették az esküt és folyamatosan végzik feladatukat.
A választások lebonyolítása a nyilvánosság és jogszerűség elvének biztosítása
érdekében a választások során a választópolgárok is létrehoznak különböző
választási szerveket. Településünk esetében Szavazatszámláló Bizottságokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés 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 huszadik napon
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A 2013. évi XXXVI. törvény 25. § (1) és (2) bekezdések értelmében a választási
bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.
A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.
A döntés előkészítése érdekében elsősorban a korábbi választásokon már
tapasztalatot szerzett személyeket kerestük meg és nyilatkoztattuk arról, hogy
megválasztásuk esetén vállalják a megbízással járó feladatok elvégzését és
személyükkel szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
Fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozat-tervezet
elfogadását:
…../2014.(……..)önkormányzati határozat
A rákócziújfalui I. és II. sz. szavazóköreiben működő szavazatszámláló
bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait megválasztja.
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I. sz. szavazókör (Általános Iskola)
Tagok:
1. Horváth Attiláné
Rákócziújfalu, Virág u. 10.
2. Nagyné Farkas Ágnes Erika Rákócziújfalu, Fűzfa u. 12.
3. Bódiné Fehér Anna
Rákócziújfalu, Fűzfa u. 62.
Póttagok:
4. Varga Sándor
Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 26.
5. Kindiliné Szabó Anita Rákócziújfalu, Rákóczi u. 13
6. Papp Zoltánné
Rákócziújfalu, Kossuth L. u. 7.
7. Holló Andrásné
Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 40.
II. sz. szavazókör (Művelődési ház)
Tagok:
1. Szőkéné Válent Anikó Rákócziújfalu, Fő u. 61/a
2. Nagyné Kecskés Nikolett Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 30.
3. Kecse-Fenyves Éva
Rákócziújfalu, Fő u. 43/a
Póttagok:
4. Nagy Zsolt
Rákócziújfalu, Zug utca 6.
5. Horváth Istvánné Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 4.
6. Farkas Zita
Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 18.
7. Varga Attiláné
Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 9.
Erről értesülnek:

1. Képviselők, helyben
2. Bizottsági tagok, írásban
3. Kormányhivatal, Szolnok
4. Irattár

A választási bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános
választásra létrehozott választási bizottságok alakuló üléséig tart.
A választási bizottság tagjai és póttagjai a 2013. évi XXXVI. törvény 37. § (1) és (3)
bekezdése alapján a polgármester előtt esküt tesznek.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai a 2013. évi XXXVI. törvény 38. § (1) bekezdése,
és a 39. § szerint alakuló ülést tart, melyen megválasztják az adott bizottság elnökét
és annak helyettesét.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltak megismerését
követően a szükséges döntést meghozni szíveskedjenek.
Rákócziújfalu, 2014. február 5.
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