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Melléklet:
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának időpontját. A szavazás napja: 2019. október 13.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) rendelkezései értelmében: „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.(14.§ (1).)
„Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és
hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. (14.§ (3).)”
„23. § 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; személyükre a
helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”
„25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be.”
„35. § (1) Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és
f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a
soron következő – a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által
kijelölt – póttag lép.

(2) Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete ….új tagot választ. „
„37. § (1) A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy bejelentését követő öt
napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző
második napon esküt vagy fogadalmat tesz.”
„38. § (1) A választási bizottság – tagjai megválasztását és eskü- vagy fogadalomtételét követően –
alakuló ülést tart.”
„39. § (1) 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.”
A Ve. 23.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira, a
napirend keretei között, szóban terjesztem elő a megválasztásukra irányuló indítványomat.
Vadna, 2019. 07. 29.
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