
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a Kéthelyi  Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 

 

Magyarország köztársasági elnöke a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának időpontját 2014. október 12-re tűzte ki. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a 

értelmében a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen 

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 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. 17. § (1) a) pontja alapján a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási 

bizottságnak csak a településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár lehet tagja. 

 

A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az 

lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

 

A Ve. 18. § (1) bekezdése taxatíve felsorolja, hogy kik nem lehetnek a választási bizottság 

tagja. Ennek megfelelően 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. 

 

A választási bizottság választott tagjaira vonatkozóan a Ve. 18. § (2) bekezdése további 

korlátozásokat tartalmaz, mely szerint az (1) bekezdésben foglaltakon túl a választási 

bizottság választott tagja nem lehet 

 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. 

 



A Ve. 37. § (1) bekezdés értelmében a választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását 

vagy megbízását követő öt napon belül esküt vagy fogadalmat tesz.  

 

A választási bizottság tagja és póttagja a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők 

esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. A 

választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a Ve 25. § (1) bekezdésének megfelelően a választási bizottság 

tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 

 

A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a 

képviselő-testület. 

A Ve. 23. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján indítványozom, hogy a Tisztelt 

Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó választási szervek tagjaiként az alábbi személyeket 

válassza meg: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 23. §-a szerinti jogkörében eljárva Kéthely  

községben:  

 

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottságba  

 

Tagnak: Berta István 

 Lakcím: Kéthely, Ifjúság u. 50. 

 

 Kocsis Lajosné 

 Lakcím:  Kéthely, Vár u. 1/B. 

 

 Tamásné Sebdenincs Erika 

 Lakcím: Kéthely, Ifjúság u. 35. 

 

Póttagnak: Bódisné Béres Judit 

 Lakcím:  Kéthely, Honvéd u. 6. 

 

 Félix Árpád 

 Lakcím:  Kéthely, Vár u. 6.  

 

szám alatti lakosokat  megválasztja. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő:  azonnal. 

 

 

Kéthely, 2014. augusztus 18. 
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