
Tisztelt Képviselő-testület! 

  
A Köztársasági Elnök úr 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők 2018.              
évi választását. 
 
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 – a Ve. 66. § (2) bekezdése             
alapján az OEVK székhely településének jegyzője – tesz indítványt. 
 
A Ve. 25. §-a értelmében 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. 
 
A Ve. 33. § (3) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási            
bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott         
választási bizottság alakuló üléséig tart. 
 
A XI. kerület közigazgatási területén lévő két országgyűlési egyéni választókerületből a 02.            
számúnak a székhelye a XI. kerület (a 18. számúnak a XXII. kerület), tehát ezen OEVK               
választási bizottságának megválasztása a T. Képviselő-testület hatásköre. 
 
Az OEVB tagjaira tett javaslat előkészítése során figyelemmel voltam a Ve. által a bizottsági              
tagokkal szemben támasztott alábbi követelményekre: 
 
A Ve. 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az országgyűlési egyéni választókerületi             
választási bizottságnak csak az országgyűlési egyéni választókerületben lakcímmel        
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 
 
A Ve. 17. § (2) bekezdése alapján választási bizottság választott tagja az lehet, aki az               
országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 
 
A Ve. 18. §-a 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, 



- nem lehet 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, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati       
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott         
kivételével, állami vezető. 

 
A Ve. 39. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok                
közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a             
bizottság tagjai tehetnek javaslatot. 
 
A Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és           
póttagjainak megválasztására az alábbi javaslatot teszem: 
  
tagok:  Homolay Károly, 

Khoórné Rápolthy Beáta és 
            Kis Mihály, 

póttagok:  Gyurcsó Gyuláné és 
      Gorka Szabolcs.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. január 17. 
 
   

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 
  

  
 


