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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Budapest 11. sz. országgyűlési egyéni választókerületi Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2014. július 30. napján kelt levelében dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának elnöke 
tájékoztatta arról a Budapest 11. sz. Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
elnökét, hogy Kiss Péter, a Budapest 11. Országos Egyéni Választókerületben mandátumot 
szerzett egyéni országgyűlési képviselő 2014. július 29. napján elhunyt. 
 
Magyarország Alaptörvénye alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik a 
képviselő halálával. 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 19. § (1) c.) pontja 
alapján az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő megbízatása megszűnik. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 8. §-a alapján az időközi 
választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. A 6. § 
(1) bekezdése szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a 
kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. 
A Ve. 244. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők időközi választását - az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság javaslatára figyelemmel - a Nemzeti 
Választási Bizottság tűzi ki. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2014.(VIII.15.) 
határozatával megválasztotta Budapest IV. kerület Újpest Helyi Választási Bizottság tagjait és 
póttagjait. Így a Budapest 11. sz. Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottsági 
tagok és póttagok tagsága a Ve. 18. § (1), valamint 34. § (1) bekezdése alapján megszűnt. 
A Ve. 35. § (1) bekezdése szerint, ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 
34. § (1) bekezdés szerinti okokból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló 
indítványban a soron következő - a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási 
iroda vezetője által kijelölt - póttag lép. A Ve. 35. § (2) bekezdése alapján póttag hiányában a 
települési önkormányzat képviselő-testülete új tagot, jelen esetben tagokat és póttagokat 
választ. 
 
A Ve. 22. §-a szerint jelen esetben szükséges az országgyűlési egyéni választókerületi 
választási bizottság három tagjának és legalább két póttagjának megválasztása, a bizottsági 
tagok és póttagok személyére az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 
vezetője tesz indítványt. 
 
A megválasztandó személyek többsége szavazatszámláló bizottságban vett részt a választási 
faladatok lebonyolításában, így az előzetes egyeztetés alapján a tagok valamennyien 
megfelelnek a Ve. 17-18. §-ban foglalt előírásoknak. 
 



A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a (2) bekezdés alapján a választási 
bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. 
 
A fentiekre tekintettel indítványt teszek az alábbi személyek megválasztására: 
 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai: 
 
Dr. Sefcsik Andrea Éva  1046 Budapest 
 
Acsádyné Barkóczi Magdolna 1044 Budapest 
 
Timkó Barbara Aranka  1046 Budapest 
 
 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjai: 
 
Ferov Réka    1048 Budapest 
 
Kundl György    1045 Budapest 
 
Az érintettek valamennyien hozzájárultak, hogy megválasztásuk nyilvános ülésen történjen 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
 
a Budapest 11. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak 
 

Dr. Sefcsik Andrea Évát  1046 Budapest 
 
Acsádyné Barkóczi Magdolnát 1044 Budapest 
 
Timkó Barbara Arankát  1046 Budapest 

 
póttagoknak: 
 

Ferov Rékát    1048 Budapest 
 
Kundl Györgyöt   1045 Budapest 

 
megválasztja. 
Felelős: Jegyző OEVI vezetője 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2014. augusztus 26. 
 
 

Dr. Tahon Róbert 


