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2019. augusztus 26-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés 

A Helyi Választási Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:    2019.08.26. 

A napirendet tárgyaló ülés:     Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette:     jegyző 

Előterjesztő:      Polgármester  

A napirendet tárgyaló ülés típusa:    nyílt / zárt  

A napirendet tárgyaló ülés típusa:    rendes / rendkívüli  

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített  

A szavazás módja:      nyílt / titkos 

 

1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok 

végrehajtásának állása: ------ 

2. Jogszabályi hivatkozások:  

3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai: 

Nincs 

 

4. Tényállás bemutatása:  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) szerint a 

választások lebonyolítását választási bizottságok segítik.  

E szervek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 

törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás 

törvényes rendjének helyreállítása.  

 

Településünkön a jogszabályi előírások szerint kétféle választási bizottság működik:  

- szavazatszámláló bizottság és  

- helyi választási bizottság.  

 

A választási bizottság választott és delegált tagokból áll, a választott tagok (és póttagok) 

megbízatásukat a képviselő-testülettől kapják, a delegált tagokat pedig a jelölő szervezetek, 

illetve független jelöltek bízhatják meg.  

A Szavazatszámláló Bizottság megbízatása az országgyűlési képviselők választásához 

igazodik. Az SZSZB, 2018.  került megválasztásra, megbízatása a következő parlamenti 

választásokig szól. 

A Helyi Választási Bizottság működése az önkormányzati választáshoz kapcsolódik, 

megbízatása öt évre szól.  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 

napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

22/2019. (VII.31.) IM rendelet 3. §-a alapján a települési képviselő-testületnek legkésőbb 2019. 

szeptember 1-jén 16 óráig kell megválasztania a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait. 



 

A HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár lehet a tagja.  

 

 

A törvény részletesen szabályozza a választási bizottságok – közöttük a HVB–k kialakítására 

vonatkozó elveket és az összeférhetetlenség eseteit: - a HVB választott tagja az lehet, aki az 

országgyűlési képviselők választásán választható (jelöltként indulhat). – A HVB-nek csak a 

településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a 

tagja. – A HVB-nek nem lehet 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 (Ve. 18.§ 2.bek. 

A megválasztott HVB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános 

választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. (Ve. 33.§ (3) a) pont.) A Ve. 

25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz 

módosító javaslat nem nyújtható be.  

 

A Ve. 25.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A Helyi Választási Bizottság 

választott tagja és póttagja (valamint megbízott tagja) legkésőbb a megválasztását vagy 

bejelentését követő öt napon belül a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. (Ve. 37.§. (1) 

bek.)  

 

Fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő az HVB-k választott 

tagjainak, póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat. Tájékoztatom továbbá a 

tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a Ve. 

18.§-ban foglalt összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, továbbá 

választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen.  

 

 

Telki, 2019. augusztus 21. 

          Deltai Károly 

           polgármester  

Határozati javaslat 

Telki község  

Képviselő-testülete 

/2019. (VIII.    ) Öh. számú 

 

Határozata 

A Helyi Választási Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról 

 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Telki 



község területén működő Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 

választópolgárokat választja meg: 

 

Név Lakcím 

dr. Vácziné Orbán Katalin  2089 Telki, Rákóczi u. 41 

Csiki Mária    2089 Telki, Orgona u. 7. 

Ébel-Udvari Gabriella Telki, Sármány utca 20/A 

 

 

Név Lakcím 

Fábián Tamás 2089 Telki, Akácos út 10. 

Beczné Falvai Ágnes  2089 Telki, Akácos u. 39. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője 

 


