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Tisztelt Közgyűlés!
A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának időpontját
a 7/2022. (I. 11.) KE határozattal 2022. április 3. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §-ának első
fordulata értelmében 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.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. mellékletében
foglaltak szerint Debrecen három országgyűlési egyéni választókerület – a Hajdú-Bihar megyei
01., 02. és 03. számú országgyűlési egyéni választókerületek – székhelye, melyek leírását az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
Figyelemmel a Ve. 22. §-ában, valamint a 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
foglalt szabályozásra a Közgyűlésnek a Hajdú-Bihar megyei 1., 2. és 3. számú OEVB tagjainak
és póttagjainak megválasztásáról szükséges döntenie.
I. Az OEVB-re vonatkozó általános rendelkezések és a bizottság tagjai, póttagjai
megválasztásának jogszabályi feltételei
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. Az OEVB legalább három tagból áll. Az OEVB
választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási
bizottság alakuló üléséig tart.
Főszabály szerint az OEVB-nek csak az országgyűlési egyéni választókerületben lakcímmel
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán
jelöltként indulhat. Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az
országgyűlési képviselők választásán választható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az,
akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt. Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős
ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt,
honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
jelölt.

Nem lehet a választási bizottság választott tagja a fentieken túl párt tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 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, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
A Ve. 18. § (1) bekezdés f) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok (másik választási bizottsági
tagság) nem vonatkozik az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjára,
ha az országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő településen működő helyi választási
bizottság tagjává választják, valamint az országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő
településen működő helyi választási bizottság tagjára, ha az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság tagjává választják.

II. Az OEVB tagjai, póttagjai megválasztására irányuló indítvány előkészítése, a
megválasztás során alkalmazandó eljárási szabályok
A Ve. 22. §-a szerint az OEVB tagjainak és póttagjainak személyére az országgyűlési egyéni
választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A választási iroda a Közgyűlés döntésének előkészítése során


beszerezte a határozati javaslatban szereplő személyek nyilatkozatait arról, hogy az
országgyűlési képviselők választásán passzív választójoggal rendelkeznek,
személyükkel kapcsolatosan összeférhetetlenségi, kizáró ok nem áll fenn, azaz a
jogszabályi követelményeknek megfelelnek, megválasztásuknak nincs akadálya;



ellenőrizte, hogy az indítványban megjelölt személyek abban az országgyűlési egyéni
választókerületben rendelkeznek lakcímmel, amely választási bizottságába a Közgyűlés
döntése alapján megválasztásra kerülhetnek;



ellenőrizte a Nemzeti Választási Rendszer segítségével, hogy a határozati javaslatban
megjelölt személyek a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok.

A Ve. 35. § (1) bekezdése szerint ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a
Ve. 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok
megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép. Az OEVB-k póttagjainak
megválasztására irányuló indítvány összeállításakor a póttagok sorrendjének meghatározására
ezen jogszabályhelyre figyelemmel került sor.
A Ve. 25. § (1)-(3) bekezdései alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási iroda vezetője az indítványt csak
olyan esetekben módosíthatja, ha a javasolt személy nem felel meg a – fentiekben már
ismertetett – Ve. 17-18. §-aiban meghatározott feltételeknek, elhalálozik, vagy a megbízatást
nem vállalja. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt a képviselő-testület.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet
1. §-a alapján
a jegyző előterjesztésére a 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a alapján, figyelemmel
a 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében foglaltakra
1./ megválasztja a Hajdú-Bihar megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság
a) tagjának
Dr. Kovács Tibor Józsefet
Dr. Léka Pétert
Dr. Szegediné dr. Molnár Katalin Tímeát
b) póttagjának
Dr. Lengyel Adriennt
Ifj. Dr. Kiss Istvánt.
2./ Megválasztja a Hajdú-Bihar megyei 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság
a) tagjának
Dr. Sipos Ferencet
Id. Dr. Kiss Istvánt
Dr. László Ágnest
b) póttagjának
Lovász Ildikót
Adomán Jánost.
3./ Megválasztja a Hajdú-Bihar megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság
a) tagjának
Dr. Borbély Ferencet
Dr. Szűcs Péter Lajost
Dr. Németh Árpádot
b) póttagjának
Czigle Sándornét
Terdik Jánost.

4./ Felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa az érintetteket az 1-3./ pontokban foglalt döntésekről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a jegyző

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2022. január 19.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző
a Debreceni Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda vezetője

