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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2018. április 8-i országgyűlési képviselő-választás előtt a képviselő-testület a választási  eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve.)  rendelkezései szerint megválasztotta a  
szavazatszámláló bizottságok tagjait és szükséges számban póttagokat. 
 
2018. április 26-án Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete feloszlott, ezért a városban időközi 
választást kell tartani. A Helyi Választási Bizottság az időközi választást 2018. augusztus 12. napjára 
tűzte ki.  
 
Az április 8-i választás óta eltelt időszakban több megválasztott szszb tag  és póttag jelezte, hogy az 
augusztus 12-i időközi választáson nem tudja vállalni megbízatását. Az okok között szerepel lekötött 
családi nyaralás, valamint összeférhetetlenség   
 
A Helyi Választási Irodának biztosítania kell a szavazatszámláló bizottságok működését a megfelelő 
számú tag és póttag megválasztásával, ezért szükséges a kieső személyek helyére újakat választani, 
összességében  jelenleg1 tagot és 9 póttagot.  
 
Előfordulhat, hogy az időközi választás napjáig felmerül még összeférhetetlenségi ok, vagy 
akadályoztatás és emiatt újabb tagok megválasztására lesz szükség. 
 
A Ve. 24. § (1) bek. szerint  szavazatszámláló bizottság tagjaira és póttagjaira a Helyi Választási Iroda 
vezetője tesz javaslatot. A tagokat települési szinten kell választani. 
  
A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a bizottság tagjaira, póttagjaira tett indítványra módosító javaslat nem 
nyújtható be. A megválasztásról a képviselő-testület egy szavazással dönt.  
 
A szavazatszámláló bizottságok három választott tagján túlmenően a Ve. 28. § (2) bekezdése szerint a 
választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két 
tagot bízhatnak meg.  
A Ve. 29. § (1) bekezdése szerint a közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen 
jogosultak a delegálásra.  
Amennyiben a jelöltek vagy jelölő szervezetek részéről a szavazatszámláló bizottságba nem adnak 
megbízást, úgy az a póttagokkal egészül ki.  
 
A javasolt választópolgárok nyilatkoztak arról, hogy választójoggal rendelkeznek, megfelelnek a Ve. 17. 
§ (1) bekezdés a., pontjában támasztott követelményeknek, velük szemben nem áll fenn a Ve. 18.§ (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok.  
 
A jelölést elfogadták, a megbízást vállalják.  
 
A határozati javaslatból hiányzó személyekre a képviselő-testületi ülés időpontjáig (2018. 06. 28.) 
javaslatot fogok tenni.  
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a  szavazatszámláló bizottság 
tagjainak  megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok tagjait 
és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:  
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Póttagok: 
 
Horváth Gábor    Pásztó, Dózsa Gy. u.  
Szakolczay Györgyné  Pásztó, Jókai u. 17. 
Tóth Tamás   Pásztó, Derkovits u. 29. 
Szabó Zsolt   Pásztó, Arany J. u. 13. 
Szabó Imréné   Pásztó, Nagymező u. 65. 
Simon Aranka   Pásztó, Dobó u. 59. 
Gócza Istvánné   Pásztó, Mátraszőllősi u. 30. 
Fenyvesi Péterné  Pásztó, Nagymező u. 12 2/5. 
Tóth Imréné   Pásztó, Vár u. 79. 
Bernáth Miklósné  Pásztó, Régivásártér u. 10. 
  
2.   Ha a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a választási törvényben meghatározott 

okból megszűnik, vagy a jelöltek, jelölő szervezetek részéről megbízás nem érkezik, helyébe a 
szavazatszámláló bizottság esetében a HVI vezetője által kijelölt póttag lép. 

 
3.  A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, választásra történő felkészítéséről a HVI vezetője 

gondoskodik.  
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak nevét hirdetmény útján közzé kell tenni.  

 
 
Határidő: 2018. június 29-től folyamatosan 
Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző-HVI vezető 
 
Pásztó, 2018. június 21. 
 
 
 
          Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
 

 
 


	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

