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Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei évben április 6-án az országgyűlési képviselők, májusban az Európai
Parlament tagjainak, ősszel pedig a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására
kerül sor.
A Pénzügyi Iroda tájékoztatása, illetőleg a korábbi évek választásainak pénzügyi
elszámolásai alapján minden választás lebonyolításához szükség volt a központi
költségvetés helyi kiegészítésére, melyet az idei évben lebonyolítandó választások
esetében is indokoltnak tartok.
Az országgyűlési képviselők választásán a 386 képviselő helyett 199 képviselő kerül
be az Országgyűlésbe, mely természetesen az országgyűlési választókerületek
számának csökkenésével is jár. A korábbi 176 választókerület helyett csak 106
választókerület lesz, így a választókerületek határainak változásával Tolna megye 02.
számú egyéni választókerületéhez – Dombóvár székhellyel – összesen 58 település
tartozik a korábbi 16 település helyett. A módosítás miatt jelentősen nőni fog a
településekkel történő kapcsolattartás költsége (postaköltség, szállítási költség, telefon,
nagyobb irodai létszám szükséges, stb.). Az országgyűlési egyéni választókerület
választási bizottság nagyobb területen rendelkezik illetékességgel, melynek bejárása, a
választások tisztaságának ellenőrzése, valamint az esetleges jogorvoslatok helyszíni
kivizsgálása is többletköltséget okoz. A választási bizottságba Bonyhád Címzetes
Főjegyzőjének javaslatára Bonyhádról is javaslok tagot megválasztani (szintén a mai
ülés előterjesztései között szerepel az OEVB tagjainak megválasztása), mely szintén
többletköltséggel jár.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
jogorvoslati részének módosítása miatt a korábbi szabályozástól eltérően a Területi
Választási Bizottságok nem működnek az országgyűlési választásokon, ezért a
jogorvoslati eljárásban az országgyűlési egyéni választókerület választási
bizottságának döntése elleni fellebbezésről a Nemzeti Választási Bizottság dönt. A
határidők rövidsége miatt a fellebbezések eljuttatása a Nemzeti Választási
Bizottsághoz nagyobb kiadással fog járni.
Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak
választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjéről, valamint az egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 38/2013. (XII.30.) KIM rendelet meghatározza az országgyűlési és az Európai
Parlament tagjai megválasztásának lebonyolításához a központi költségvetésből
nyújtott tételeket és normatívákat. A KIM rendelet mellékletében szereplő választási
kiadások finanszírozása több esetben utólagos (értesítők borítékolása, kézbesítése,
külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos feladatok ellátása (külföldi értesítési cím
megadása esetén külföldre is tértivevénnyel kell megküldeni az értesítőt), az
ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások, nem állami, és nem

önkormányzati szavazóhelyiségek bérlete), mely szintén indokolja forrás elkülönítését
e célra.
A fentiek alapján kezdeményezem, hogy az idei évben lebonyolításra kerülő
választásokra összességében 2,5 millió forint előirányzat biztosításáról döntsön a
Tisztelt Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők,
az Európai Parlament tagjainak, az önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjai 2014. évi választásának
lebonyolításához 2,5 millió forint összegű saját forrást biztosít.
Határidő: az önkormányzati képviselők választásának pénzügyi beszámolója
elkészítését követő rendes képviselő-testületi ülés
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