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Előterjesztés 

 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról 

1. előterjesztés száma: 178/2019 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

− 1. számú melléklet – határozati javaslat  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke a 308/2019. (VII.26.) számú határozatával a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. 

napjára tűzte ki.  

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

választások lebonyolítói a választási szervek, amelyeknek két típusa van: a választási bizottságok 

és a választási irodák. 

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 Ve. 23. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel 

rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja 

előtti negyvenkettedik napon választják meg; személyükre a helyi választási iroda (a 

továbbiakban: HVI) vezetője tesz indítványt.  

 

A 2014-ben megválasztott HVB tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő 

önkormányzati általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart (Ve. 

33. § (3) a) pont.).  Ezek alapján szükségessé vált a HVB új tagjainak és póttagjainak 

megválasztása.  

A mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő a HVB választott tagjainak és póttagjainak 

megválasztására vonatkozó javaslatomat. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a határozati javaslatban felsorolt személyekkel szemben a Ve. 18. §-ban foglalt 

összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, továbbá választójoggal 

rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen. 
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A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz 

módosító javaslat nem nyújtható be.  

 

A Ve. 25. § (3) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat nélkül 

egy szavazással dönteni szíveskedjen. 

Bicske, 2019. augusztus 8. 

 

            Fritz Gábor 

                                                                                               HVI vezető 

 

 

1. melléklet az 178/2019. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23. §-a szerint Bicske város Helyi Választási Bizottságának tagjait és póttagjait az 

alábbiak szerint választja meg a következő önkormányzati általános választásra megválasztott 

választási bizottság alakuló üléséig terjedő időbeli hatállyal: 

 

 

HVB tagok: 

 

Dr. Bertóti Béla 2060 Bicske, Ady Endre utca 13. 

Dr. Halász Éva Anikó 2060 Bicske, Bethlen Gábor utca 19. 

Hetényi Tamás 2060 Bicske, József A. utca 24. 

 

 

Póttagok: 

 

 
 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: HVI vezető 

 

Grósz Mónika  2060 Bicske, Batthyány utca 57. 

Pintér József 2060 Bicske, Bocskai köz 1. 2.  2/28. 


