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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.)
24. § (1) bekezdésének első fordulata értelmében a szavazatszámláló bizottságok (a
továbbiakban: SZSZB) tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. A döntés meghozatalának határideje a
2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási
eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2.
§ (2) bekezdése alapján 2022. március 14-én 16.00 óra.
A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg
úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A Ve.
79. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási
iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri
beosztást.
Az irányadó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Debreceni Helyi Választási Iroda
vezetőjeként a szavazókörök kialakításáról szóló 1/2021. (XI. 3.) határozattal Debrecenben 138
szavazókört alakítottam ki.
A fentiek alapján 138 szavazókörben működnek szavazatszámláló bizottságok, amelyre
tekintettel ehhez igazodó, valamint az esetleges kiesésük esetén az ő feladatukat ellátó létszámú
SZSZB tag megválasztásáról szükséges döntenie a Közgyűlésnek.
I. Az SZSZB-re vonatkozó általános jogszabályi rendelkezések és a bizottság tagjaira
irányadó kizárási szabályok
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 SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB
választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott SZSZB tagok
megválasztásáig tart.
Főszabály szerint az SZSZB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
Az SZSZB 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.
Az SZSZB-nek 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 az SZSZB 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.
Az SZSZB választott tagjának javasolt választópolgár a megválasztása előtt írásban nyilatkozik
arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.
II. Az SZSZB tagjainak megválasztására irányuló indítvány előkészítése
A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint az SZSZB tagjainak személyére a helyi választási iroda
vezetője tesz indítványt.
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított
országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai
körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő
informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
9. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a helyi választási iroda a szavazás napját megelőző
feladatai körében előkészíti az SZSZB tagjainak választását.
A választási iroda a Közgyűlés döntésének előkészítése során




ellenőrizte, hogy az indítványban megjelölt személyek debreceni lakcímmel
rendelkeznek;
ellenőrizte a Nemzeti Választási Rendszer segítségével, hogy a határozati javaslatban
megjelölt személyek a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok;
a határozati javaslat mellékletében szereplő személyek a szavazatszámláló bizottsági
tagnak történő jelentkezésre szolgáló nyomtatványon nyilatkoztak arról, hogy
személyükkel kapcsolatosan összeférhetetlenségi, kizáró ok nem áll fenn, azaz a
jogszabályi követelményeknek megfelelnek, megválasztásuknak nincs akadálya.

III. Az SZSZB tagjainak megválasztása során alkalmazandó eljárási szabályok
A Ve. 25. § (1)-(3) bekezdései alapján az SZSZB tagjaira tett indítványhoz módosító javaslat
nem nyújtható be. Az indítvány benyújtását követően, ha a választási iroda vezetője által

javasolt személy a Ve. 17-18. §-aiban foglalt feltételeknek nem felel meg, elhalálozik vagy a
megbízatást nem vállalja, a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja. Az SZSZB
tagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
A Ve. 24. § (1) bekezdése alapján az SZSZB tagjait települési szinten kell megválasztani. Az
SZSZB tagnak javasolt személyek neveit a határozati javaslat melléklete tartalmazza. A
Közgyűlés döntése alapján megválasztott SZSZB tagok szavazókörökbe történő beosztása a
helyi választási iroda vezetőjének hatáskörébe tartozó feladat.
IV. Az SZSZB tagjainak megválasztását követően elvégzendő feladatok
Az SZSZB tagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt az egyes
közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény szerinti
szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz. Ha az eskü vagy fogadalom letételére határidőben nem
kerül sor, a polgármester helyett a megyei közgyűlés elnöke előtt kell esküt vagy fogadalmat
tenni. Az SZSZB tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait. (Az esküvagy fogadalomtételre vonatkozó szabályokat a Ve. 37. §-a tartalmazza.)
A Debreceni Helyi Választási Iroda a Rendelet 9. § (1) bekezdés f), g) és h) pontjai alapján
gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről, helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az SZSZB tagjainak nevét, valamint rögzíti az SZSZB tagjainak adatait
a választási informatikai rendszerben.

V.
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.
napjával.
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 24. § (1) bekezdése alapján
1./ megválasztja a Debrecenben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak a mellékletben
meghatározott személyeket.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa az érintetteket az 1./ pontban foglalt döntésről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a jegyző

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2022. február 17.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző
a Debreceni Helyi Választási Iroda vezetője

