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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi. XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 14. § (1) 
bekezdése szerint 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. A választási 
bizottság működésének tartama alatt hatóságnak, tagja pedig hivatalos személynek minősül.  
 
A Ve. 14.§ (4) bekezdése szerint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 
választási bizottság öt tagból áll.  
 
A Ve. 23.§-a értelmében a helyi választási bizottság öt tagját és szükséges számban 
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás előtti 42. 
napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője (jegyző) tesz indítványt.  
 
A helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 
 
A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be. A választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról egy szavazással 
dönt a képviselő-testület. 
 
Tisztelt Képviselő-testületet! 
 
A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) tagjának:  
 

Kovács Attila, 
Bakos Zsolt, 
Bíróné Szabó Hajnalka, 
Kulcsárné Horváth Gabriella, 
Szilágyi Tibor  személyében, 

 
 
póttagjának: 



 
Poór Istvánné, és Babosné Hock Márta személyében teszek javaslatot. 
 
   
A jelöltek a megbízatásuk vállalását írásban kinyilvánították. 
 
A törvény a választási bizottság tagjaival szemben szigorú összeférhetetlenségi szabályokat 
rögzít. A helyi választási bizottságba jelölt tagok és a póttagok írásbeli nyilatkozatot tettek 
arra vonatkozóan, hogy velük szemben összeférhetetlenségre vonatkozóan kizáró okok nem 
állnak fenn, és hozzájárultak ahhoz, hogy a képviselő-testület a megválasztásukról nyilvános 
képviselő-testületi ülés keretében döntsön.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fent hivatkozott előírásoknak megfelelően, a Ve. 23.§-a alapján a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására az alábbi határozati javaslatot terjesztem 
a Képviselő-testület elé.  

 
Határozati javaslat 

 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Helyi Választási Bizottság  
tagjának: 
Kovács Attila, 
Bakos Zsolt, 
Bíróné Szabó Hajnalka, 
Kulcsárné Horváth Gabriella, 
Szilágyi Tibor, 
 
póttagjának: 
Poór Istvánné, és Babosné Hock Márta halimbai 
lakosokat megválasztja.  

 
Halimba, 2014. augusztus 25. 
 

Dr. Jáger László 
jegyző 

HVI vezető 
 
 


