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KÖZLEMÉNY 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, és az országgyűlési képviselők 
általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a 
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 
választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a 
fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai 
ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról  
szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 9.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a következőket hozom 
nyilvánosságra: 
 
A Helyi Választási Bizottság tagjai: 

 Szombati Erika - elnök 
 Bornemisza Sándorné - elnökhelyettes 
 Féja Zsolt 
 Saliga Nikolett 
 Vorák Noémi 
  
   

 
A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Molnár-Fábián Ágnes 
 
A helyi választási iroda tolmácsi hivatali helyiségének elérhetőségei: 

2657 Tolmács, Sport utca 1. 
Tel.: + 36 35 550 157, +36 35 550 158 

e-mail: hivatal@tolmacs.hu 
 
A helyi választási bizottság határozatainak közzétételére szolgáló internetes 
oldal:  

www.tolmacs.hu    
Községháza – Önkormányzat – választás 2022 

 
INDOKOLÁS 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§-a előírja, 
hogy 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 évében, április 1. és 
május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 66/2019. (VIII.14.) határozatával 
megválasztotta a helyi választási bizottság – mely a szavazatszámláló bizottság feladatát is 
ellátja – tagjait. 
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A választási bizottságok választott tagjai a Ve. 37.§ (1) bekezdésében és 38.§ (1) 
bekezdésében előírtak szerint az esküt, illetve fogadalmat letették, az alakuló ülést 
megtartották, melyen tagjai közül megválasztásra került a bizottság elnöke és elnökhelyettese. 
A Ve. 66.§ (3) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a jegyző. 
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított 
országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai 
körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő 
informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban 
használandó nyomtatványokról  szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 9.§ (1) bekezdés g) pontja 
alapján a helyi választási iroda a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a helyi 
választási bizottság (továbbiakban: HVB) tagjainak, valamint a helyi választási iroda 
(továbbiakban: HVI) vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, 
elektronikus levélcímét és telefaxszámát, és a HVB határozatainak közzétételére szolgáló 
internetes oldal elérhetőségét. 
 
Tolmács, 2022. január 25. 
 
 
 Helyi Választási Iroda 


