
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
a Zalahaláp  Község  Önkormányzat Képviselő-testület 2019. augusztus 22- ei nyilvános 

ülésére 

 
Tárgy:  Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának 

megválasztására javaslat  

 

Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, HVI vezetője 

 

Előkészítő:                                                                                        Baráth – Gutmájer Mónika HVI vezető helyettes 

 

 

Meghívottak: 

 

- 
 

Döntéshozatal: 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség kell!  
 

 

Tisztelt Képvisel-testület!       

 
Magyarország köztársasági elnöke a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának időpontját 2019. október 13. napjára tűzte ki.  

 

A 2014-ben megválasztott Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB)  tagjainak 

megbízatása az új HVB alakuló üléséig tart.  

 

A Helyi Választási Bizottság független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerv, amelynek 

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 a működésének tartama alatt 

hatóságnak, a tagja pedig hivatalos személynek minősülnek. 

 

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

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 (2019. szeptember 01-én 16.00 óráig) választja 

meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. (Ve. 23. §) 

 

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy 

szavazással dönt a képviselő-testület. (Ve. 25. § (1),(2) bek.)  

A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát 

állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. 

(Ve.28. § (1) bek.)  

A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló 

bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. (Ve. 30. § (1) 

bek.) 2019. október 04-én 16.00 óráig. 

A helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása – a NVB kivételével - a 

következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, (Ve. 33. § 

(3) bek. a) 

 



A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy megbízását követő öt napon 

belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző 

második napon - a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 

fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel - .esküt vagy fogadalmat tesz. (37. § (1) bek.)  

 

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

névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja (17. § (1) bek. a) 

 

Ve. 18. § (1) 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 személy, valamint 

h) jelölt. 

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

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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

 

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

alakuló ülést tart. 

A választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és 

annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek 

javaslatot. (Ve. 39. § (1) bek.)  

 

A Helyi Választási Bizottság  

tagjának: 

 

 Horváth Tamásné Zalahaláp, Vadvirág u 7. 

 Fejesné Bárdos Gabriella Zalahaláp, Akácfa u. 2. 

 Varga Nikoletta Zalahaláp, Ady E. 23. 

            Fekete Viktória Zalahaláp, Ady E. 22. 

            Szíjártó Andrea Zalahaláp, Hegyalja u. 13. 

 

póttagjainak:  

 Ádám Mártonné Zalahaláp, Ady E. 21.  

  Czankáné Kiss Krisztina Zalahaláp, Csontváry u. 5. szám alatti zalahalápi 

            polgárokat javaslom megbízni. 

 

A javaslatban szereplő személyek nyilatkozata rendelkezésre áll, miszerint a jelölést 

elfogadják, velük szemben a tisztség betöltését illetően a Ve. 18.§-ban meghatározott 

összeférhetetlenség nem áll fenn, választásukra tekintettel  a zárt ülés elrendelését nem 

kérik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni! 

 



 

  Határozati javaslat 

…/2019.(VIII.22.) 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Helyi Választási 

Bizottság 

tagjainak:  
          

 Horváth Tamásné Zalahaláp, Vadvirág u 7. 

 Fejesné Bárdos Gabriella Zalahaláp, Akácfa u. 2. 

 Varga Nikoletta Zalahaláp, Ady E. 23. 

            Fekete Viktória Zalahaláp, Ady E. 22. 

            Szíjártó Andrea Zalahaláp, Hegyalja u. 13.     

  

póttagjainak: 
           Ádám Mártonné Zalahaláp, Ady E. 21.  

           Czankáné Kiss Krisztina Zalahaláp, Csontváry u. 5.   

 

szám alatti lakosokat m e g v á l a s z t j a. 

 

Határidő: 2019. szeptember 01. 

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző , HVI vezetője 

              Baráth – Gutmájer Mónika HVI vezető helyettes 

 

 

Zalahaláp, 2019. augusztus 12. 

 

                                                                            Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

                                                                                           HVI vezető 

 

 

 


