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ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2022. március 07-i ülésére:
A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a szerint „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 bizottság tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője (a Jegyző) tesz indítványt.
A választási bizottság tagjainak helyben lakóknak kell lenniük és passzív választójoggal (magyar
állampolgár, nincs kizárva a választójogból, és nem tölti szabadságvesztés büntetését, illetve
nem áll intézeti kényszergyógykezelés alatt) kell rendelkezniük.
A Képviselő-testület 2019-ben eleget téve törvényi kötelezettségének megválasztotta a település
Helyi Választási Bizottságát. A bizottság tagjainak mandátuma még nem járt le, az új
választásukra 2024-ben kerülne sor. Azonban egy tag és egy póttag nem tudja vállalni a
megbízatást, ezért szükséges a bizottság kiegészítése. Ez azt jelenti, hogy a lemondó tag helyett a
megmaradt póttaggal egészül ki a bizottság, azonban megválasztott póttag jelenleg nincs a
lemondások okán.
A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz
módosító javaslat nem nyújtható be. A Ve. 25.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottság
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

Fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatban terjesztem elő a HVB póttagjainak
megválasztását:

…/2022. (III.07.) határozat
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a HVI vezetőjének
indítványát a Helyi Választási Bizottság póttagjainak szükséges kiegészítéséről és megbízza a
polgármestert a bizottság új póttagjainak eskületételének lebonyolításával.
HVB póttag
Izsó Zoltánné (2535 Mogyorósbánya, Fő utca 90.)
Almanné Bánhidi Edit (2535 Mogyorósbánya, Fő utca 1.)
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