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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. augusztus 12- i testületi ülésének 
5. napirendi pontjához 

Javaslat helyi választási bizottsági tagok megválasztására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának időpontját 2014. 
október 12. napjára (vasárnap) tűzte ki. 
 
Fentiekre tekintettel megkezdődtek a 
választással összefüggő előkészületi munkák 
végzése, melynek körében sor kerül –egyebek 
mellett – a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
és póttagjainak megválasztására is. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 14.§ (1) 
bekezdése 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. 
 
A Ve. 304.§-a értelmében a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán a következő választási bizottságok 
működnek: 

a) Nemzeti Választási Bizottság, 
b) területi választási bizottság, 
c) helyi választási bizottság, 
d) szavazatszámláló bizottság. 

 
A Ve. 14.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, 
hogy az egy szavazókörrel rendelkező 
településen a szavazatszámláló bizottság 
feladat- és hatáskörét a helyi választási 
bizottság gyakorolja, a 23.§ pedig úgy, hogy az 
egy szavazókörrel rendelkező településen a 
HVB 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 
 

A helyi választási iroda választott tagjaival 
szemben a Ve 17-18.§-a az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályokat fogalmazza 
meg: 

- helyi választási bizottságnak csak a 
településen lakcímmel rendelkező, a 
központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár lehet a tagja; 

- 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,  
h) jelölt, 
i) párt tagja, 
j) a választókerületben jelöltet állító 

jelölő szervezet tagja, 
k) a választókerületben induló jelölt 

hozzátartozója, 
l) a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és asz 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 Ve. 33.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a 
helyi választási bizottság választott tagjának 
megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló 
üléséig tart.  
A Ve. 34.§ (1) bekezdése alapján a választási 
bizottság tagjainak megbízatása megszűnik:  
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34. § (1) A választási bizottság tagjának 
megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl 
megszűnik: 

a) ha a megbízatás 17. §-ban foglalt 
feltételei megszűntek, 

b) a 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén, 
c) lemondással, 
d) ha a megbízott tag megbízatását a 

megbízó visszavonja, 
e) ha a megbízott tagot megbízó független 

jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a 
megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik, 

f) a tag halálával. 
 
A Ve. 309.§ (1) bekezdése arról rendelkezik, 
hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
általános választását a Nemzeti Választási 
Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának napjára 
tűzi ki. Tekintettel arra, hogy a Ve. 311.§ (1) 
bekezdés c) pontja értelmében a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán helyi 
választási bizottság működik, így e választással 
kapcsolatos feladatokat is a helyi választási 
bizottságnak kell ellátnia.  
A Helyi Választási Bizottság tagjaira történő 
javaslat összeállításánál meghatározó 
szempont volt, hogy a teleülés Helyi Választási 
Bizottsága a korábbi választások során már 
komoly tapasztalatot szerzett, nagy 
gyakorlattal rendelkező személyekből áll, ezért 
nyilatkozattételre kértem fel a bizottság tagjait, 
hogy tudják-e vállalni a bizottsági munkával 
járó további kötelezettségeket. A HVB korábbi 
tagjai vállalták a feladatot.  
 
Mindezekre tekintettel a helyi választási iroda 
tagjai és póttagjai személyére az alábbi 
javaslatot teszem: 
Tagok:   
1.Reményi Istvánné 9726 Velem, Rákóczi u. 
34. 

2.Prisznyák Katalin 9726 Velem, Rákóczi u. 
69. 
3.Katona Jánosné 9726 Velem, Jókai u. 16. 
4.Geröly Mária 9726 Velem, Cáki u. 4. 
5. Molnár Lívia 9726 Velem, Rákóczi u. 3. 
 
Póttagok:  
1.Török Hajnalka 9726 Velem, Rákóczi u. 2. 
2.Siposné Szőcs Judit 9726 Velem, Rákóczi u. 
42. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a Ve. 25.§ (1) bekezdése szerint a 
választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható 
be. A 25.§ (2) bekezdése pedig kimondja, a 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról egy szavazással dönt a 
testület. 
 
A bizottságba a független jelöltek, illetve a 
jelöltet állító szervezetek legkésőbb 
szeptember 26-án 16.00 óráig tagot 
delegálhatnak. 
A bizottság tagjai maguk közül választanak 
elnököt és elnökhelyettest. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választása során működő helyi 
választási bizottság tagjai és póttagjai 
megválasztására vonatkozó javaslatot 
megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.        
 
Velem, 2014. augusztus 5. 
 
A jegyző nevében:  

Németh Melinda 
kirendeltség-vezető 

 

  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23.§-ában foglaltak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választásán Velem Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket választja meg 
tagnak, illetve póttagnak:  
Tagok:  
1.Reményi Istvánné 9726 Velem, Rákóczi u. 34. 
2.Prisznyák Katalin 9726 Velem, Rákóczi u. 69. 
3.Katona Jánosné 9726 Velem, Jókai u. 16. 
4.Geröly Mária 9726 Velem, Cáki u. 4. 
5. Molnár Lívia 9726 Velem, Rákóczi u. 3. 



 

 

Póttagok:  
1.Török Hajnalka 9726 Velem, Rákóczi u. 2. 
2.Siposné Szőcs Judit 9726 Velem, Rákóczi u. 42. 
   
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 Dr. Zalán Gábor jegyző, HVI vezető 
Határidő: azonnal  


