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E l ő t e r j e s z t é s 

a képviselő-testület 2018. január 29.-i ülésére 

 

Tárgy: A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak felülvizsgálata. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlési Képviselők 2018. évi választását 2018. 

április 8. napjára tűzte ki. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) 

bekezdése alapján: „A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a 

törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény 

megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 

érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.” 

Ugyanezen § (2) bekezdése választási bizottságként említi a helyi választási bizottságot. 

 

A Ve. 23. §-a alapján: „A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező 

településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, 

legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt.” 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb az 59/2014. (VIII. 25.) 

önkormányzati határozatával döntött a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak 

személyéről. Megbízatásuk a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásáig tart, tehát az újraválasztásukra 2019-ben kerül majd sor. Ennek ellenére az 

országgyűlési képviselők 2018. évi választása miatt szükség van a választási bizottság 

tagjainak és póttagjainak felülvizsgálatára.  

A választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár lehet választott tagja, aki az országgyűlési képviselők választásán 

jelöltként indulhat. 

 

Nem lehet tagja a választási bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, 

alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar 

Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a bizottság 

választott tagja az előzőekben foglaltakon túl 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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 

közalkalmazott kivételével, állami vezető. 
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Az előterjesztés előkészítése során megállapításra került, hogy a 2014. augusztus 26. napján 

megválasztott személyek közül mind az öt fő vállalja a megbízatást, azonban az egy fő póttag 

időközben bejelentette összeférhetetlenségét. 

Tehát a fentiekből következőleg további két póttag megválasztása szükséges.  

Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak 

megfelelnek. 

 

Az előterjesztés előkészítése során az indítványozott póttagokkal az egyeztetés megtörtént, 

előzetesen mindenki vállalta a megbízatást.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a helyi 

választási bizottsági póttagokat - a szavazás eredményes lebonyolítása érdekében - válasszák 

meg.  

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) önkormányzati 

határozata a választási bizottság póttagjainak megválasztásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg községben a Helyi 

Választási Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Bertalan Zsuzsanna 7543 Beleg, Petőfi utca 50. 

2. Konkolyné Kopecsni Matild Eszter 7543 Beleg, Széchenyi utca 

216. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

Segesd, 2018. január 23. 

 

                                                        

       dr. Varga Katalin 

                                     jegyző 
 


