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Tisztelt Közgyűlés!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §-ában
foglaltak alapján az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település
képviselő-testülete az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban:
OEVI) vezetőjének indítványára megválasztja az országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) három tagját és legalább két póttagot.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2014. (I. 30.) határozatával
választotta meg a Debrecen székhelyű Hajdú-Bihar Megyei 1., 2. és 3. számú OEVB tagjait és
póttagjait.
Általános szabály, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság választott tagjának
megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A
választási bizottság tagjának megbízatása ezen túl – a Ve. 34. § (1) bekezdése alapján - megszűnhet:
a) ha a megbízatás 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek,
b) a 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén,
c) lemondással,
d) ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja,
e) ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra
jogosító jelölt vagy lista kiesik,
[- a d) és e) pont a választott tagok esetében nem releváns megszűnési ok - ]
f) a tag halálával.
Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja
szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő
póttag lép. Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete új tagot választ. (Ve.
35. § (1)-(2) bekezdése)

A 2014. évi országgyűlési választás óta eltelt időszakban az OEVB-k összetételében több
változás következett be, elsősorban a választási bizottságok választott tagjai által betöltendő
egyéb új tisztségek miatti lemondásokból adódóan (újonnan keletkező másik választási
bizottsági tagság, képviselői jogviszony). E változások a Ve. 35. § (1) bekezdésében foglalt
szabály alkalmazásával, a soron következő póttagok taggá történő előrelépésével kezelhetőek
voltak, így a bizottságok működőképességében nem jelentkezett fennakadás.
2017 április hónapban a Hajdú-Bihar Megyei 2. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság 3 tagja közül egy fő ismételten lemondott bizottsági
tisztségéről, így a bizottság összesen 2 tagú lett. (A póttagok már korábban taggá léptek elő.)
A fentiekre tekintettel az OEVB működőképességéhez, a határozatképesség biztosításához
szükséges új tag, valamint póttagok megválasztása.
Az OEVB-k megválasztására irányuló eljárási szabályok szerint az indítványhoz (országgyűlési
egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének indítványa) módosító javaslat nem
nyújtható be, továbbá a Ve. arról is rendelkezik, hogy az OEVB tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról a Közgyűlésnek egy szavazással kell döntenie.

Az OEVB-k választott tagjaira és póttagjaira irányadó Ve.-ben foglalt rendelkezések a
következők:
A Ve. 17. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése értelmében az OEVB-nek csak




az országgyűlési egyéni választókerületben lakcímmel rendelkező,
a központi névjegyzékben szereplő,
az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulni jogosult

választópolgár lehet a választott tagja.
A Ve. 18. § (1) – (2) bekezdései szerint 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 személy, valamint jelölt.
Ezen túlmenően nem lehet a választási bizottság választott tagja 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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a
közalkalmazott kivételével, állami vezető.
Az OEVB-k megválasztott tagjainak és póttagjainak a megválasztásukat követő öt napon belül
esküt vagy fogadalmat kell tenniük a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők
esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel, melyet követően gyakorolhatják a
tagok a megbízatásukból eredő jogaikat.
Hajdú-Bihar Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságban
megüresedett bizottsági tagság (1 fő) és póttagság (2 fő) betöltése érdekében indítványozom a
határozati javaslatban megjelölt személyek megválasztását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a jegyző (OEVI vezető) előterjesztésére a 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a alapján, tekintettel a 35. §
(2) bekezdésében foglaltakra
1./ megválasztja a Hajdú-Bihar Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottsága
tagjának

Barna Jenőt,

póttagjának

Potyók Bélánét és
Veres Rajmundot.

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
a jegyző

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2017. május 11.

Dr. Szekeres Antal
jegyző
(OEVI vezető)

