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1 .  N a p i r e n d  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának időpontját. A szavazás napja 2019. október 13.  

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

kimondja, hogy a választáson közreműködő 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. 

A választáson közreműködő választási bizottságok: 

- Nemzeti Választási Bizottság, 

- területi választási bizottság, 

- országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, 

- helyi választási bizottság, 

- szavazatszámláló bizottság. 

Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a 

helyi választási bizottság gyakorolja. 

 

A Ve. 23.§-a értelmében 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 (2019. október 13.) előtti negyvenkettedik napon (2019. szeptember 1.) választja meg; 

személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

A Ve. előírása értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító 

javaslat nem nyújtható be, a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy 

szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 

 

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

szereplő választópolgár lehet tagja. 

A helyi választási bizottságok megválasztásának határideje – tekintettel arra, hogy a Köztársasági 

Elnök a települési önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13-ára 

kitűzte  – 2019. szeptember 1. 

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 

választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a 

független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb a 

szavazás napját megelőző kilencedik napon (2019. október 4.) lehet bejelenteni. 

 

A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja: 

a) a köztársasági elnök, 

b) a háznagy, 

c) képviselő, 

d) alpolgármester, 

e) jegyző, 

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd 

tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint 

h) jelölt. 

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl: 
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a) párt tagja, 

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

 d) 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. 

 

A választási bizottság választott tagjának (a képviselő-testület által választott tagok) megbízatása a 

következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, a megbízott 

tagjának megbízatása (pártok, független jelöltek által delegált tagok) a választás végleges 

eredményének jogerőssé válásáig tart. 

 

A Ve. előírása alapján a helyi választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy megbízását 

követő öt napon belül a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz az egyes közjogi 

tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel. 

A választási bizottság - tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét követően - alakuló ülést 

tart, melyen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az 

elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. 

A választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs elnöke vagy az elnök a 

tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese gyakorolja. 

 

A helyi választási bizottság az egy szavazókörrel rendelkező településen (így Tolmácson is) ellátja a 

szavazatszámláló bizottság feladatát, így külön szavazatszámláló bizottság megválasztására nem kerül 

sor. 

 

Mindezek alapján a helyi választási bizottság tagjaira az alábbi javaslatot teszem: 

 

 Bornemisza Sándorné Tolmács, Zarándok út 9. 

 Féja Zsolt Tolmács, Füvellő u. 43. 

 Saliga Nikolett Tolmács, Béke u. 31. 

  Szombati Erika Tolmács, Szent Lőrinc út 16. 

                           Vorák Noémi                                         Tolmács, Szent Lőrinc út 74. 

 

Póttagok: Gyuricza Anikó Tolmács, Zarándok út 32. 

 Bálintné Dezső Krisztina Tolmács, Béke u. 33.  

 Féja Flóra Tolmács, Füvellő u. 43. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjait az előterjesztés alapján 

szíveskedjenek megválasztani. 

 

 

Tolmács, 2019. augusztus 9. 

 

 Tisztelettel: 

 

  Torma Andrea 

  jegyző 
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…../2019. (VIII…….) Képviselő-testületi Ha t á r o za t i  j a v a s l a t  

 

 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§-a alapján a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az 

alábbiak szerint megválasztja. 

 

A helyi választási bizottság tagjai: 

  

 Bornemisza Sándorné Tolmács, Zarándok út 9. 

 Féja Zsolt Tolmács, Füvellő u. 43. 

 Saliga Nikolett Tolmács, Béke u. 31. 

  Szombati Erika Tolmács, Szent Lőrinc út 16. 

                           Vorák Noémi                                         Tolmács, Szent Lőrinc út 74. 

 

Póttagok: Gyuricza Anikó Tolmács, Zarándok út 32. 

 Bálintné Dezső Krisztina Tolmács, Béke u. 33.  

 Féja Flóra Tolmács, Füvellő u. 43. 

  

 

 

A helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a Ve. 33.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 

a következő általános választásra megválasztott helyi választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 

Határidő: azonnal, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig. 

Felelős:    jegyző 

 

 


