
GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a Pest megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 
Bizottsága megválasztására 

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, Pest megye 06. OEVI vezetője 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22.§-a alapján 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 42. napon választja meg, személyükre a országgyűlési egyéni választókerületi 
választási iroda vezetője tesz indítványt. 

A választási bizottság választott tagjaira szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
A törvény 18.§ (1) bekezdése szerint nem lehet a választási bizottságnak 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. A 18.§ (2) bekezdése kimondja, hogy nem lehet a választási bizottság 
választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl a 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. 

Én az alábbi személyeket javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Pest megye 06.számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba megválasztani. 
Az érintettek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenségi kizáró ok nem áll fenn. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint válassza 
meg a Pest megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
tagjait és póttagjait. 

Gödöllő, 2018. január „ 

címzetes 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Pest megye 06. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottságba az alábbi személyeket választja meg: 

Tagjának: 
Dr. Szőke Pál 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 57./B 
Riteczné dr. Vámos Katalin 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 12. 1./6. 
Tokai Norbert 2100 Gödöllő, Szőlő u. 32. 111./12. szám. 

Póttagjának: 
Gaálné dr. Merva Mária 2100 Gödöllő, Szabadság út 171. 
Lőrincz József 2100 Gödöllő, Bartók Béla u. 2. szám. 


