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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. február 27-ei nyilvános ülésére
Tárgy:

Helyi Választási Bizottság
megválasztására javaslat

Előterjesztő:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző, HVI vezetője

Előkészítő:

Baráth – Gutmájer Mónika HVI vezető helyettes

Meghívottak:

-

Döntéshozatal:

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség kell!

tagjának

és

póttagjának

Tisztelt Képviselő-testület!
A Köztársasági Elnök az Országgyűlési képviselő választás időpontját 2018. április 8. napjára
tűzte ki.
A választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei a választási
bizottságok, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a szerint
az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság 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.
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyi választási bizottság tagjait és
póttagjait a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását
megelőzően megválasztotta.
Sajnálatos módon Dikovecz Éva az Uzsai Helyi Választási Bizottságban betöltött póttag
2017. április 26. napján elhalálozott, ezért szükségszerű helyére új póttagot választani.
Főszabály szerint a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán
jelöltként indulhat.

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.
Nem lehet a választási bizottság választott tagja 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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a
közalkalmazott kivételével, állami vezető.
Fentiekre tekintettel az Uzsai Helyi Választási Bizottság póttagjának Kamarásné Kővári
Ildikó 8321 Uzsa, Liget u. 26. szám alatti lakost javaslom, aki a jelölést elfogadta. A Póttag
eskütételére a megválasztását követően kerül sor.
A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be!
Határozati javaslat
…/2018. (II.27.) sz. határozat
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottságba az alábbi személyt választja:
Kamarásné Kővári Ildikó 8321 Uzsa, Liget u. 26. szám alatti lakóst a
HVB póttagjának megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

