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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. augusztus 21.-i ülésére 

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország köztársasági elnöke a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási 

Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásának napjára kitűzte.  

A helyi választási bizottságot a választási eljárásról szóló törvény értelmében újra kell 

választani. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. és 24. §-a rendelkezik a választási 

szervek, így a helyi választási bizottságok újraválasztásáról: 

 

„23. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező 

településeken 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. 
 

33. § (3) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottság, a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság 

választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott 

választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 

37. § (1) A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy bejelentését 

követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást 

megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz.” 

 

Az igazságügyi miniszter 19/2019. (VII. 29.) IM rendelete szerint a helyi választási 

bizottságot 2019. szeptember 1.-én 16.00 óráig kell megválasztani. 

 

Fenti rendelkezések alapján javaslatomat a következők szerint teszem meg: 
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Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) önkormányzati 

határozata a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva Beleg községben 

a Helyi Választási Bizottság tagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. id. Bognár László Beleg, Kossuth utca 86. 

2. Butor Zoltán Beleg, Petőfi utca 73. 

3. Gelencsér Józsefné Beleg, MÁV Vasútállomás 

4. Horváth Lászlóné Beleg, Széchenyi utca 220. 

5. Tóth László Jenő Beleg, Petőfi utca 75. 

 

2./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva Beleg községben 

a Helyi Választási Bizottság póttagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Bertalan Zsuzsanna Beleg, Petőfi utca 50. 

2. Konkolyné Kopecsni Matild Eszter Beleg, Széchenyi utca 216. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

Segesd, 2019. augusztus 15. 

 

                  dr. Varga Katalin 

                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


