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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 2019. augusztus 29-i rendkívüli ülésére 

 

  2. napirendi pont 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 304.§ és 311.§-a 

értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok 

működnek: 

a) Nemzeti Választási Bizottság, 

b) Területi Választási Bizottság, 

c) Helyi Választási Bizottság, 

d) Szavazatszámláló Bizottság. 

 

A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választott és megbízott tagokból áll. 5 

tagját és legalább 2 póttagját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon kell 

megválasztani, amely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

19/2019. (VII.29.) IM rendelet 3.§-a értelmében 2019. szeptember 1. napján 16.00 óra. 

A HVB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, amelyről a 

Képviselő-testület egy szavazással dönt. Az indítványhoz a testület kötve van, ahhoz módosító 

indítvány nem nyújtható be. 

A HVB a megválasztását és eskütételét követően alakuló ülést tart, ahol a tagok javaslatára 

megválasztja elnökét és elnökhelyettesét.  

A választási bizottságnak a választott tagokon felüli további egy-egy tagját a választókerületben 

jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a választókerületben induló független jelölt 

bízza meg. A megbízott tagokat a szavazás napját megelőző 9. napig (2019. október 4. napján 

16.00 óráig) a HVB elnökénél kell bejelenteni.  

 

A fentiek alapján javaslom: 

Ulrich Béla János (tag) 

Nagyné Bertók Zsuzsanna (tag) 



Ráczné Németh Erzsébet (tag) 

Lamperthné Péteri Anikó (tag) 

Hesszné Tóth Veronika Lívia (tag) 

Pászty Gabriella Ágnes (póttag) 

Keskeny Beatrix (póttag) 

 

A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a 

megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. 

A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, zárt 

ülés tartását nem kérték. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a HVB 

tagok megválasztásáról. 

 

Balatonfüred, 2019. augusztus 26. 

 

 

Soltész Attila  

osztályvezető 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

………..…./2019.(               )  h a t á r o z a t : 

 

 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Helyi Választási 

Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

tagjának megválasztja: 

 

Ulrich Béla János (tag) 

Nagyné Bertók Zsuzsanna (tag) 

Ráczné Németh Erzsébet (tag) 

Lamperthné Péteri Anikó (tag) 

Hesszné Tóth Veronika Lívia (tag) 

 

 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

póttagjának megválasztja: 

1. Pászty Gabriella Ágnes (póttag) 

2. Keskeny Beatrix (póttag) 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb a megválasztást követő 5. nap 

Felelős: polgármester 

 

 


