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Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlési képviselők választásán, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán és
az Európai Parlament tagjainak általános választásán a választási eljárás jogi
elemeinek szabályait 2013. május 3-a óta a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) rendelkezései rögzítik.
A választási bizottságok elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, 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,
választott és megbízott tagokból áll.
Az egy szavazókörrel rendelkező településen – ilyen Eplény is – a szavazatszámláló
bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)
gyakorolja.
A HVB egy szavazókörrel rendelkező településen 5 tagból áll. Az 5 tagot és
legalább 2 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, melyről a képviselőtestület egy szavazással dönt. Az indítványhoz a testület kötve van, ahhoz módosító
indítvány nem nyújtható be.
Az HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár lehet választott tagja. A megbízott tagnak nem kell a
településen lakcímmel rendelkeznie.
A HVB-ba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek,
valamint a független jelöltek két – két tagot bízhatnak meg. A megbízott tagokat
legkésőbb a szavazás napját megelőző 16. napon (2014. március 21-e, 16.00 óra) 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 választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy,
képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt,
továbbá 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
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jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
A javasolt személy összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.
A HVB:
a) választott tagjának megbízatása a 2014. évi önkormányzati általános választásra
megválasztott új választási bizottság alakuló üléséig,
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé
válásáig tart.
A választási bizottság tagjának/póttagjának esküt kell tennie a polgármester előtt, a
megválasztását/megbízását követő 5 napon belül.
A 2010. évi önkormányzati általános választásra megválasztott HVB tagok:
Dr. Ács Árpád
Major Zsolt
Stéber Tibor
Szegő László
Véber Imre
Szilárd Mihály

elnök
elnökhelyettes
tag
tag
tag
1. póttag

megbízatása tehát nem járt le, ezért csak egy póttagot kell a Képviselő-testületnek
választania.
A javasolt személy nem kérte zárt ülés tartását.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és
döntsön a HVB póttag megválasztásáról.

Veszprém, 2014. február 20.

dr. Mohos Gábor
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2014. (…..) határozata
a Helyi Választási Bizottság póttagjának a megválasztásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi
Választási Bizottság póttagjának a megválasztása és eskütétele” című előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottság póttagjává megválasztja:
Tarné Jámbor Anita 2. póttag
(lakcím: Eplény, Búzavirág u. 18.)
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a póttag eskütételéről
gondoskodjon.
Felelős: eskütétel: Fiskál János polgármester
Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb 2014. március 4-ig
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád
csoportvezető
Eplény, 2014. február 27.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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