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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 
2018. április 8. napjára tűzte ki. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 22.§-a szerint az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 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; személyükre az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Ve. 25.§-a úgy rendelkezik, hogy a 
választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható 
be, a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a 
képviselő-testület. 
 
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság további egy-egy tagját a Ve. 28.§ 
(1) bekezdésének megfelelően a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő 
szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. 

 
A választási bizottságba javasolt személyeket nyilatkoztattam arról, hogy megválasztásuk 
esetén a bizottsági tagságot és a bizottsági póttagságot vállalják. Nyilatkoztattam továbbá őket 
arról is, hogy személyüket illetően, velük szemben a Ve. 18.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
…/2018. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Zala Megye 2. számú (Keszthely) 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottsága tagjainak megválasztása” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 22.§-ában foglaltak alapján Zala Megye 2. számú (Keszthely) Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
Dr. Frank Erzsébet Irén (8360 Keszthely, Vaszary K. u. 51.) tag 
Dr. Gyarmati Balázs József (8360 Keszthely, Széchenyi u. 3. fsz. 1.) tag 
Dr. Kovács Ferenc (8360 Keszthely, Laczkovics u. 7. ) tag  
  
Dr. Németh Balázs (8360 Keszthely, Mátyás király u. 22. fsz. 3.) 1. sz. póttag  
Virág Tamás Lászlóné Dr. (8360 Keszthely, Bem J. u. 23.) 2. sz. póttag  

 
 

Keszthely, 2018. február 12. 
 Dr. Horváth Teréz 
 Zala Megye 2. számú (Keszthely) Országgyűlési  
 Egyéni Választókerületi Választási Iroda 
 vezetője 
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KIVONAT 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

 
14. § (1) 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. 

(2) Választási bizottságok: 
a) Nemzeti Választási Bizottság, 
b) területi választási bizottság, 
c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 

d) helyi választási bizottság, 
e) szavazatszámláló bizottság. 
(3) Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és 

hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. 
(4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság, valamint az 

egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a területi 
választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több 
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll. 

 
16. § A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. 
 
17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében 

foglaltak kivételével 
a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, 
b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az országgyűlési 

egyéni választókerületben, 
c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fővárosban, 
d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 
(2)1 A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja 

az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 
(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagja az lehet, aki a (2) bekezdésben foglalt 

feltételnek megfelel és jogi egyetemi diplomával rendelkezik. 
(4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként 

indulhat. 
 
18. § (1) 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 személy, 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, 

 
 

                                                           
1 Módosította: 2013. évi CCVII. törvény 28. § a). 
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d)2 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, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami 
vezető. 

 
22. § Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 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; személyükre az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

 
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat 

nem nyújtható be. 
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt 

az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 
 
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, 
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a 

területi választási bizottság, 
c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési 

egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a 
területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság 

- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza. 
 

                                                           
2 Megállapította: 2016. évi LXIV. törvény 110. § (1). Hatályos: 2016. VII. 1-től. 


