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Tisztelt Képviselő-testület!
A Köztársasági Elnök 2014.július 23.-án a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását 2014.október 12. (vasárnap) napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302,.§ (1)
bekezdése értelmében a választást úgy kell kitűzni , hogy a szavazás napja a kitűzés napját
követő nyolcvanadik és századik napok közé essen.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a Ve. 304.§ - a értelmében
az alábbi választási szervek működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b)Területi Választási Bizottság,
c) Helyi Választási Bizottság,
d) Szavazat számláló Bizottság.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának időpontja ugyancsak
2014.október 12. napján történik azokon a településeken , ahol a törvényi feltételek miatt az
szükséges.
A választási eljárás lebonyolításának egyik törvényi feltétele a Helyi Választási Bizottság
megválasztása.
A Ve. 23.§ 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 előtti negyvenkettedik napon választja meg. A
bizottság tagjainak , póttagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt
.Az egy szavazókörrel rendelkező településeken a Helyi választási bizottság ellátja a szavazat
számláló bizottság feladatait is.
A Ve. 25.§ (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be !
A megválasztásra javasolt személyek nyilatkoztak , hogy a jelölést elfogadják , és velük
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
A megválasztásra kerülő személyek megbízatása a következő általános választásra
létrehozásra kerülő választási bizottság alakuló üléséig tart.
A megválasztott bizottsági tagok , póttagok a Polgármester előtt esküt tesznek m majd ezt
követően alakuló ülést tartanak és megválasztják maguk közül a bizottság elnökét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy a Helyi Választási Bizottság tagjaira , póttagjaira
tett indítványomat szíveskedjenek elfogadni !

HATÁROZATI JAVASLAT
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.évi
XXXVI törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Zalahaláp Község Helyi Választási
Bizottsága tagjainak , az alábbi személyeket választja meg:
Tag:
1) Horváth Tamásné 8308 Zalahaláp , Vadvirág u. 7.
2) Johnné Sallai Ibolya 8308 Zalahaláp , Jókai u. 27.
3) Fekete Viktória 8308 Zalahaláp , Ady E. u. 22.
4) Fejesné Bárdos Gabriella 8308 Zalahaláp , Akácfa u. 2.
5) Varga Nikolett 8308 Zalahaláp , Ady E. 23.
Póttag:
1) Tóth Andrea 8308 Zalahaláp , Alkotmány u. 21.
2) Ádám Mártonné 8308 Zalahaláp , Ady E. u. 21.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős : dr. Gelencsér Ottó jegyző , HVI vezetője
Zalahaláp , 2014. augusztus 11.
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

