
Előterjesztés 
 
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-a szerint a helyi választási 
bizottság három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület 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 köztársasági elnök 2014. október 12-re tűzte ki a választást, 
így a helyi választási bizottság tagjait, legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16,00 óráig meg kell 
választani. A bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart, vagyis várhatóan 2019. őszéig.   
A tagok a megválasztásukat követő 5 napon belül a polgármester előtt esküt tesznek. 
A Helyi Választási Bizottság feladata többek között a jelöltek nyilvántartásba vétele, jelöltek 
sorrendjének sorsolása, választási eredmény megállapítása, dönt a szavazatszámláló bizottság 
tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb 
cselekménnyel kapcsolatos kifogásról, továbbá minden olyan kifogásról, amely kifejezetten 
az egyéni listás vagy a polgármester illetve a települési nemzetiségi önkormányzati  
választáshoz kapcsolódik. 
 
A javasolt személyek valamennyien nyilatkoztak arról, hogy a bizottság munkájában való 
közreműködést vállalják és velük szemben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 18.§-ában megjelölt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Erre tekintettel az 
alábbi személyeket javasolom a helyi választási bizottságba: 
Tagok:      Bódai Jánosné               Óvoda u.2. 
                 Farkasné Tóth Ildikó     Kossuth u.113/C 
                 Bodáné Patrik Szilvia    Gyimesi u.5. 
Póttagok:  Maláti Istvánné              Rákóczi u.51/B. 
                 Szinger Árpád               Rákóczi u.100. 
 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Tengelic 2014. augusztus 12.  
 
                                                                                     Tolnai Lászlóné 
                                                                                          jegyző 
 

Határozati javaslat 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI.   törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottság tagjainak az alábbi személyeket 
választja: 
Tagok: 
Bódai Jánosné               Óvoda u.2. 
Farkasné Tóth Ildikó     Kossuth u.113/C. 
Bodáné Patrik Szilvia   Gyimesi u.5. 
 
 



Póttagok: 
Maláti Istvánné             Rákóczi u.51/B. 
Szinger Árpád               Rákóczi u.100. 
 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 


