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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Dr. Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) határozza meg a
választásokra vonatkozó alapvető szabályokat. A Ve. értelmében a választások
lebonyolítói a választási szervek. A választási szervek közét tartoznak a választási
bizottságok. A választási bizottságokra vonatkozó előírásokat a Ve. II. fejezete
tartalmazza.
A Ve. szerint 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. 304. §-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az
alábbi bizottságok működnek:
- Nemzeti Választási Bizottság
- területi választási bizottság
- helyi választási bizottság
- szavazatszámláló bizottság
A Ve. 14. § (4) bekezdése szerint a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság legalább három tagból áll. A választási bizottság választott és
megbízott (delegált) tagokból áll.

A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi választási bizottságnak csak a településen,
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös
hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár lehet a tagja.
Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a Ve 18. §-a szerint a köztársasági elnök,
a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási
iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt.
Nem lehet a bizottság választott tagja az előzőekben foglaltakon túl párt tagja, a
választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója, 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, állami szolgálati, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami
vezető.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választási eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.)
IM rendelet 3. §-a szerint a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel
rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat
képviselő – testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg.
Ugyanezen IM rendelet 4. §-a szerint a választási bizottság megbízott tagjait legkésőbb
2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
A Ve. 23. § -a értelmében a helyi választási bizottság tagjainak személyére a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A Ve. 25. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. (Az indítványt egyedül a választási
iroda vezetője módosíthatja a Ve. 25. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek esetén,
pl. ha a javasolt személy a megbízatást nem vállalja.) A tagok és póttagok
megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
A Ve. 28. § (3) bekezdése szerint a helyi választási bizottság további egy-egy tagját a
településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló
független jelöltek bízzák meg.
A Ve. 37. § (1) és (3) bekezdése alapján a választási bizottság tagja és póttagja a
megválasztását vagy bejelentését követő öt napon belül esküt vagy fogadalmat tesz a
polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
törvény szerinti szöveggel. Jogaikat csak az eskü- vagy fogadalomtételt követően
gyakorolhatják.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása tekintetében a Ve. úgy fogalmaz,
hogy meghatározott kivételekkel a Ve. I-XII. fejezetének rendelkezéseit a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán is alkalmazni kell.
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A nemzetiségi választásokon ugyanazon választási bizottságok működnek, mint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. A Ve. 311. § (2) bekezdése
szerint viszont a nemzetiségi jelölő szervezet nem bízhat meg tagot a választási
bizottságba. Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési
önkormányzati választására a településen sor kerül, a Ve. 311. § (2a) bekezdése alapján
megfigyelőt küldhet.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására vonatkozó,
fent hivatkozott szabályok szerint tehát a képviselő-testületnek 2019. szeptember 1-jén
16.00 óráig meg kell választania a Helyi Választási Bizottság tagjait.
A tisztség ellátására a határozati javaslatban szereplő, választójoggal rendelkező tapolcai
lakosokat javasolom, akik előzetesen vállalták a választási bizottsági tagságot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni és a helyi
választási bizottságba a határozati javaslatban felsorolt tapolcai lakosokat megválasztani
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában
biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság tagjaivá és
póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg.
TAGOK:
Dr. Gelencsér Mihály László
Dr. Kocsis József
Magvas Zoltán
PÓTTAGOK:
Rédli Károly
Pilter Balázs

Tapolca, Ady Endre u. 8/1.
Tapolca, Móricz Zsigmond u. 51.
Tapolca, Móricz Zsigmond u. 11.
Tapolca, Csokonai u. 11.
Tapolca, Kazinczy tér 1. C. 9. 5.

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok eskütételéről a Ve.
37. §-ában foglaltak szerint gondoskodjon.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 1.
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca, 2019. augusztus 21.
dr. Németh Mária Anita
jegyző, OEVI vezető
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