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Bordányi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől     T/19/2022. 
 

Előterjesztés 
 

a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak megválasztásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Áder János Magyarország köztársasági elnöke 7/2022.(I.11.) KE számú határozatában kitűzte 
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának időpontját, továbbá a 
8/2022.(I.11.) KE számú határozatában kitűzte az országos népszavazás időpontját. A 2022. 
április 3. napjára kitűzött választási napról szóló határozatok a Magyar Közlöny 2022. évi 3. 
számában, 2022. január 11. napján közzétételre kerültek. 
 
A választások időpontja számos választási eljárással kapcsolatos cselekmény időpontját 
befolyásolja, meghatározza. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
„24. § (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban 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 szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten 
kell megválasztani. 
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be. 
26. § 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.” 
 
A választási bizottságok tagjainak összeférhetetlenségi szabályait a Ve. 18. § tartalmazza. 
A Ve. „18. § (1) bekezdése szerint:” 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 hivatásos és szerződéses katona, 
honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos 
katona, 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) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság 
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illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati 
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.” 
 
A Ve. 14.§ (1) bekezdése értelmében: 
„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.” 
 
A választási bizottságokra vonatkozó törvényi követelmények figyelembevételével 
szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint javaslom megválasztani. Valamennyi 
jelölt a felölésre vonatkozó felkérést elfogadta, illetve nyilatkozott, hogy vele szemben 
összeférhetetlenségi ok nem áll fent. 
 
         /2022.(II.14.)Kt.. 
 
Tárgy: Bordányi szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- 
testület) a választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24.§ (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az 
alábbi személyeket választja meg szavazatszámláló bizottság tagjának: 
 
 
Joó Kálmánné Bordány, Bordány dűlő 188. 
Rabiné Szabó Ágnes Bordány, Park tér 3. 
Gyuris Erika Bordány, Honvéd u. 7. 
Vass Karolina Bordány, Benke Gedeon u. 71. 
Mészáros Károlyné Bordány, Kossuth u. 107. 
Kiss László Bordány, Deák tér 2. 
Pintér Zoltánné Bordány, Honvéd u. 11. 
Bálintné Gyuris Ágnes Bordány, Erkel u. 14. 
Kálmán Kamilla Bordány, Erkel u. 22. 
Király Antalné Bordány, Park tér 2. 
Fődi Lászlóné Bordány, Mikszáth K. u. 9. 
Kiss Csaba Bordány, Kossuth u. 89. 
Kopasz Mónika Bordány, Tessedik S. u. 4. 
Kádár-Németh Gyuláné Bordány, Bordány dűlő 112. 
Virág Teodóra Katalin Bordány, Petőfi u. 38. 
Szalai Marianna Bordány, Rákóczi F. u. 39. 
Berta Eszter Bordány, Béke dűlő 8. 
Orbán István Zoltán Bordány, Béke dűlő 8. 
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A határozatról értesül: 

 
1. Tanács Gábor, polgármester 
2. Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3. OEVB 
4. Irattár 

 
 
Bordány, 2022. február 10. 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
jegyző 

 


