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Tárgy: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Köztársasági Elnök határozatában az országgyűlési képviselők 2022. évi általános 

választásának és az országos népszavazás időpontját 2022. április 3-ra tűzte ki.  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve) 24. §. (1) 

bekezdése értelmében „a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a 

települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános 

választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon 

választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A 

szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.” 

 

A Ve 25. § (1) bekezdése szerint „a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 

indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.” Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján 

„a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az 

Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.” 

 

A képviselő-testület által választott szavazatszámláló bizottsági tagok mellé a 

választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek 

további két-két tagot delegálhatnak. 

  
A szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet 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, 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 2022. évben megválasztott új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az 

országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására, valamint 

az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes. A szavazatszámláló 

bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos, 
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egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A tagoknak 

a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett felkészítő oktatáson, 

illetve eskütételen kell részt venniük. 

A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő 

általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló ülésig tart, azaz 

megbízatásuk a 2022. évben kezdődő új ciklusra hatályát veszti. 

 

Medgyesegyházán 4 szavazókör fog működni: 

 

01. sz. szavazókör: 5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 26. (Hegedős Vendéglő)  

02. sz. szavazókör: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház és Könyvtár)  

03. sz. szavazókör: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. (Civil Ház)  

04. sz. szavazókör: 5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u. 42. (Kastély) 

 

Fentiek figyelembe vételével a négy szavazókörbe összesen 20 tagot javaslok 

megválasztani. Így akkor is biztosítható a törvényben előírt 5 fős szavazatszámláló bizottsági 

létszám a szavazókörökben, ha esetleg valamelyik szavazáson nem delegálnak tagokat a 

bizottságokba a jelöltek, jelölő szervezetek, illetve ha a választott tagok betegség stb. miatt 

nem tudnak részt venni a szavazásnapi munkában. 

 

A szavazatszámláló bizottság tagjainak elsősorban azokat a helyi polgárokat javaslom, akik az 

előzőkben is ellátták ezt a feladatot, a korábbi választások alkalmával is közreműködtek, és 

tevékenységükkel bizonyították, hogy alkalmasak erre a feladatra. Néhány korábbi 

szavazatszámláló bizottsági tag kora, egészségi állapota, illetve egyéb elfoglaltsága miatt nem 

tudta vállalni ezt a megbízatást, helyettük új tagok jelentkeztek. Előzetes egyeztetés alapján 

minden jelölt jelezte, hogy vállalja a szavazatszámláló bizottsági tagságot. 

 

Fentiek alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a határozati javaslatban szereplő 

személyeket javaslom megválasztani.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Medgyesegyháza város szavazatszámláló 

bizottságainak tagjává  

 

 

Duna András 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 39. 

Gácsér Béláné 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 65/A. 

Gazos Józsefné 5666 Medgyesegyháza, Petőfi u. 15. 

Hegedűs Mariann Ildikó 5666 Medgyesegyháza, Kiss E. u. 17. 

Hóbor János Károlyné 

Likerné Buzás Edit 

5666 Medgyesegyháza, Vécsey u. 20. 

5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 53. 

Liker János 5666 Medgyesegyháza, Dózsa u. 53. 

Mészárosné Hrubák Mária 

Katinka 

5666 Medgyesegyháza, Baross u. 16/A. 

Morauvszki Róbert 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 5. 

Németh István Gyula 5666 Medgyesegyháza, Sport u. 14. 

Oláhné Ádám Ilona Katalin 5666 Medgyesegyháza, József A. u. 2/A. 

Opauvszki Anita 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 69/A. 



 3 

Papp Beáta 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 12/A. 

Petrovszki-Oláh László 5666 Medgyesegyháza, Zrínyi u. 4. 

Piják Andrásné 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 2/A. 

Pós Mihályné 

Ramasz András Károly 

5666 Medgyesegyháza, Bercsényi u. 1. 

5666 Medgyesegyháza, Rákóczi u. 6/F. 

Számely András 5666 Medgyesegyháza, Tanya 38. 

Szigethyné Szenteczki 

Katalin Zita 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 3. 

Varga Ildikó 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 47. 

 

 

szám alatti lakosokat választja meg. 

 

 

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. március 7. 

 

dr. Kávássy Leila Viola 

   jegyző, HVI vezető 


