
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Eplény Községi Önkormányzat 

JEGYZŐJE 
mint a Helyi Választási Iroda vezetője 

 

 

 

Szám: EPL/19-9/2019. 

 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2019. augusztus 28-i  
ülésére  

 
 
 
 
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
 
 
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző 
 
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 
 
Szavazás módja: minősített többség 
 
 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Tárnoki Renáta referens 

 

  
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 
                                                                              dr. Mohos Gábor jegyző 

 

 

 



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 304. §-a 
és a 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 Ve. értelmében a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) választott és 
megbízott tagokból áll. A Ve. 23. §-a alapján, az egy szavazókörrel rendelkező 
településen a HVB 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.  

A HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár lehet választott tagja.  

A HVB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyről 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 16. napig a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni. A választott 
és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a 
megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. 

A HVB: 
a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 

megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, 
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé 

válásáig tart. 
 

A HVB feladatai a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán: 

- nyilvántartásba veszi az egyéni listás jelöltet, valamint a polgármester jelöltet;  
- megállapítja a választás eredményét; 
- dönt a szavazóhelyiségben elkövetett cselekménnyel kapcsolatos kifogásról és 

minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a listás, vagy a polgármester-
választáshoz kapcsolódik. 
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A választási bizottságok feladata továbbá a választások tisztaságának, 
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a 
választás törvényes rendjének helyreállítása. A választási bizottságok a 

választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei. 

A HVB tagjának/póttagjának esküt kell tennie a polgármester előtt, a 
megválasztását/megbízását követő 5 napon belül.  

A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve választójoggal rendelkeznek.  
 
A jelöltek nem kérték a napirend zárt ülésen történő tárgyalását. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön 
a HVB tagok és póttagok megválasztásáról. 
 
 
Eplény, 2019. augusztus 21. 

 

dr. Mohos Gábor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (VIII. 28.) határozata 

 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Helyi Választási 
Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 
tagjává megválasztja: 
 

Lukács István 8413 Eplény, Ámos-hegyi vasútsor 6., 

Major Zsolt 8413 Eplény, Gyöngyvirág u. 2., 

Stéber Tibor 8413 Eplény, Veszprémi u. 100., 

Tarné Jámbor Anita 8413 Eplény, Búzavirág u. 18., 

Véber Imre 8413 Eplény, Gyöngyvirág u. 8/1. szám alatti lakosú 

tagokat, valamint 

Pongrácz Attiláné 8413 Eplény, Búzavirág u. 42. szám alatti lakosú 

1. póttagot és 

Bartalis Edit 8413 Eplény, Búzavirág u. 35. szám alatti lakosú 2. 

póttagot. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a most megválasztott tagok 

és póttagok eskütételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 2-ig 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
       dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 
 
 
Eplény, 2019. augusztus 28. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 


