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ELŐTERJESZTÉS 
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §-a 
értelmében az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: 
OEVB) 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  
(2022. február 20.) választja meg; személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi 
választási iroda vezetője (jegyző) tesz indítványt. 
 
A Ve. 17. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) bekezdése szerint az OEVB-nek csak az 
országgyűlési egyéni választókerületben lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár lehet tagja; a választási bizottság választott tagja az lehet, aki az 
országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 
 
A Ve. 25. § (1) és (3) bekezdése alapján 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. 
 
Fent leírt jogkörömben az alábbi személyek OEVB taggá, illetve póttaggá történő 
megválasztását indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek: 
 
Tagok: Bánkutiné Katona Mária 3016 Boldog, József Attila út 18. szám alatti lakos 
 Hényel Istvánné 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. szám alatti lakos 
 Padányiné Kalocsai Edit 3000 Hatvan, Hatvanas u. 5. III/8. szám alatti lakos 
 
Póttagok: Kókainé Juhász Éva 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakos 
 Laczkóné Kepes Anikó Erzsébet 3016 Boldog, Bartók Béla út 86. szám alatti lakos 
 
A javasolt személyek a megválasztásukra vonatkozó képviselő-testületi indítványhoz 
hozzájárultak, velük szemben – nyilatkozatuk szerint – a Ve. szerinti összeférhetetlenségi 
okok nem állnak fenn, mindegyikük Heves megye 03. számú országgyűlési egyéni 
választókerületben (székhelye: Hatvan) lakcímmel rendelkezik. A Ve. 18. § (4) bekezdése 
szerint a választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség 
tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda 
vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén. 
 



 _________________________________________________________________________________________  
 

HEVES MEGYE 03. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI 
VÁLASZTÁSI IRODA 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. / Telefon: +36 37/542-326 / E-mail: valasztasiiroda@hatvan.hu 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 22. §-ában biztosított jogkörében eljárva Heves megye 03. számú 
országgyűlési egyéni választókerületben (székhelye: Hatvan) az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja 
meg: 
 
Tagok: Bánkutiné Katona Mária 3016 Boldog, József Attila út 18. szám alatti lakos 
 Hényel Istvánné 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. szám alatti lakos 
 Padányiné Kalocsai Edit 3000 Hatvan, Hatvanas u. 5. III/8. szám alatti lakos 
 
Póttagok: Kókainé Juhász Éva 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakos 
 Laczkóné Kepes Anikó Erzsébet 3016 Boldog, Bartók Béla út 86. szám alatti lakos 
 
Határidő: 2022. február 20. 
Felelős: Hatvan város jegyzője, mint az OEVI vezetője 
 
 
Hatvan, 2022. február 7. 
 
 
 
 dr. Kovács Éva 
 OEVI vezető 
 
 
 


