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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve.) 24. § (1) bekezdése szerint 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 
javaslatot. A tagokat települési szinten kell választani. 
  
A 2018. április napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a szavazatszámláló 
bizottság három tagját és szükséges számban a póttagokat a képviselő-testület legkésőbb 2018. 
március 19-én 16.00 óráig választja meg.  
 
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.  
Pásztó városban a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltak mentén a szavazókörök száma 9 szavazókörben 
került meghatározásra, így 9 szavazatszámláló bizottság tagjára, póttagjára teszek indítványt.  
 
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 2018. február 22-én megtartott képviselő-testületi ülés óta 3 jelöltnél merült fel összeférhetetlenségi 
ok, ugyanis a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től a közfoglalkoztatás átkerült a 
Pásztó Városi Önkormányzathoz, amely miatt foglalkoztatási jogviszonyban állnak az Önkormányzattal, 
így a jelölésüket visszavonom (Sálekné Volek Zsuzsa, Kaszala Józsefné, Rózsavölgyiné Almási Ildikó). 
A kiválasztás szempontjait a választás tisztaságát biztosító Ve. előírásai és a HVI vezető felelősségteljes 
döntése adja, melynek célja, hogy a választási bizottság (jelen esetben a szavazatszámláló bizottság) 
megfelelően és a jogszabályi rendelkezéseket betartva lássa el feladatát. 
A javasolt személyek túlnyomó része már a korábbi országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati 
képviselő választások, népszavazások, európai parlamenti választások során is választott tagként, vagy 
póttagként közreműködött azok törvényes lebonyolításában, tapasztalatuk és hozzáértésük a választás 
gördülékeny lebonyolításához nélkülözhetetlen. Ugyanakkor a „régi” és az új tagok oktatását, 
felkészítését, eskütételét, az informatikai rendszerben történő rögzítését munkatársaimmal le kell 
bonyolítanunk még jóval április 8-a előtt, amelyet egyrészt az egyébként is számottevő mindennapi 
feladatok ellátása mellett kell megoldani, másrészt az SZSZB(-be jelölt) tagok is dolgozó emberek, a 45 
fő esetében mindezek koordinálása és véghezvitele is még a legnagyobb együttműködés esetén is 
időigényes. 
 
A jelöltek magas hányadát tehát a korábbi SZSZB tagok adják, akiket már 2014-ben is megválasztottak. 
Felhívom a tisztelt döntéshozók figyelmét, hogy amennyiben a fentebb idézettek szerint a Képviselő-
testület nem választja meg a szavazatszámláló bizottság tagjait a HVI vezetője (jegyző) javaslatára, 
akkor a Ve.26.§-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárnom, azaz 
„Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, 
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 
… 
- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza”. 

2 
 



  
 
Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a  szavazatszámláló bizottság 
tagjainak a 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:  

 
Tagok: 
 
Bognár Lászlóné    (3060 Pásztó,Kékesi u. 59.) 
Borbélyné Válóczi Marianna   (3060 Pásztó, Csohány K. u. 26.) 
Branz Jánosné     (3060 Pásztó, Nyikom u. 13.) 
Brunda Tiborné     (3060 Pásztó,Baross G. utca 19. fsz. 3.) 
Farkas Antalné     (3060 Pásztó,Virág u. 7.) 
Gál Mártonné     (3060 Pásztó, Régivásártér u. 9.) 
Géczi Sándor József    (3060 Pásztó, Rózsa u. 42.) 
Holtnerné Palcsok Ágnes   (3060 Pásztó,Kékesi u. 217.) 
Horváth Ferencné    (3060 Pásztó, Damjanich u. 25.) 
Kanyó Csabáné     (3060 Pásztó,Vár u. 107.) 
Kapusztáné Varga Dorottya   (3060 Pásztó,Rózsa u. 24..) 
Kormos Vanda     (3060 Pásztó, Kövicses u. 15.)  
Kovács Ferenc Jánosné    (3060 Pásztó,Deák F. u. . 1/6.) 
Laczkóné Holtner Mária  (3060 Pásztó,Kékesi u. 95.) 
Marosvári Mária Ilona    (3060 Pásztó, Nagymező u. 10. III/6.) 
Mikula Zoltánné    (3060 Pásztó,Rezeda u. 3.) 
Nagy Istvánné     (3060 Pásztó, Dobó u. 4.) 
Németh József Tamásné   (3060 Pásztó,Deák F. u. 12.) 
Németh Róbert Zoltán    (3060 Pásztó, Régivásártér u. 53.) 
Reimann Istvánné    (3060 Pásztó,Hunyadi u. 16. 1/4.) 
Szivákné Vígh Anna      (3060 Pásztó,  Nefelejcs út 6.)   
Tóthné Varga  Eleonóra   (3060 Pásztó,Május 1. u. 25.) 
Ujvári  Ferencné    (3060 Pásztó,Mikszáth u. 21.) 
Varga  Józsefné    (3060 Pásztó,Mátyás k. u. 7.) 
Veres Anett     (3060 Pásztó,Mátraszőlősi u. 11.) 
Volekné Alapi Melinda    (3060 Pásztó,Csohány Kálmán u. 30.)  
Zsélyi Ervinné     (3060 Pásztó,Petőfi u. 21.) 
 
Póttagok: 
 
Batári Diána     (3060 Pásztó, Damjanich u. 8.) 
Bátka Józsefné     (3060 Pásztó, Mátraszőlősi út 15.) 
Czabaffy László    (3060 Pásztó, Derkovits út 2.) 
Könczöl Krisztina    (3060 Pásztó, Orgona út 22.)  
Markó Éva     (3060 Pásztó, Kossuth L. u. 38.)  
Mikó Brigitta     (3060 Pásztó,Hősök u. 32.) 
Mosonyi Pál Tamásné    3060 Pásztó, Kazinczy u. 7.)  
 Pisák Endréné     3060 Pásztó,Arany János u. 11.)   
Sándor Károlyné    (3060 Pásztó,Alkotmány u. 201.)  
Sándorné Odler Szilvia   (3060 Pásztó,Kékesi u.  7/A.)  
Sándorné Tanyi Bernadett   (3060 Pásztó, Fürdő u. 28.)  
Sándor Pálné     (3060 Pásztó, Vár út 141.) 
Siraky Ágota     (3060 Pásztó, Régivásártér u. 54.)  
Sőregi Krisztina   (3065 Pásztó, Tóthegyes út 1.) 
Tariné Bacsa  Beáta    (3060 Pásztó, Esze T. u. 6.)  
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Víg Veronika     (3060 Pásztó, Csillag tér 12.)  
Zagyi Edit     (3060 Pásztó,Derkovits u. 3.) 
Zekéné Gubinyi Bernadett   (3060 Pásztó, Virág u. 12.) 
 
  
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. február 22-től folyamatosan 
Felelős: Dr. Gajdics Gábor jegyző-HVI vezető 
 
Pásztó, 2018. február 26. 
          Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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