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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása idő-

pontjának kitűzéséről szóló 2/2018.(I.11.) KE határozatában az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése 

és 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. 

§-a alapján az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 2018. április 8. napjára tűzte 

ki. 

 

Az országgyűlési képviselők általános választásának sikeres lebonyolításához a hivatal részéről a 

helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) működtetése a legfontosabb.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján „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 polgár-

mesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenket-

tedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”  

A HVB-t a képviselő-testület az előző, 2014. évi általános önkormányzati választást megelőzően 

választotta meg és megbízatásuk a 2019-es önkormányzati általános választásra megválasztott új 

HVB alakuló üléséig tart. 

 

Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választás időpontjának kiírása után a helyi válasz-

tási iroda munkatársa telefonon, levélben visszajelzést kért a HVB tagjaitól arra vonatkozóan, hogy 

ki tudja ellátni a feladatát az országgyűlési képviselők választása során. Többen jelezték,hogy nem 

tudnak illetve nem akarnak a helyi választási bizottság munkájában részt venni, ezért megbízatásuk-

ról lemondtak. 

 

A Ve. 34. § (1) bekezdése alapján: 

 

„34. § (1) A választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik: 

a) ha a megbízatás 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek, 

b) a 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén, 

c) lemondással, 

d) ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja, 

e) ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra 

jogosító jelölt vagy lista kiesik, 

f) a tag halálával.” 
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A Ve.35. § (1) bekezdése alapján: 

 

„35. § (1) Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-

c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a 

soron következő - a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kije-

lölt - póttag lép. 

(2) Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei köz-

gyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot választ” 

 

A lemondott tagok helyébe a Helyi Választási Iroda vezetője az alábbi személyekre tett javaslatot: 

 

Tag: 

 

1. Virág Klaudia     Kétpó, Ond  Vezér út 32. 

 

Póttagok: 

 

1. Szűcsné Gyarmati Irén                           Kétpó, Béke út 37. 

2. Bakondi Ádám János    Kétpó, Béke út 47. 

  

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kétpó, 2018. február 15. 

 

     dr. Enyedi Mihály 

        jegyző 
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Határozati javaslat 

Kétpó Község Önkormányzat 

……/2018.(………) képviselő-testületi határozata  

 

A helyi választási bizottság új tagjának és póttagjainak megválasztásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének b) 

pontja valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 35. § (1)-(2) bekezdései alapján 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi választási bizottság új tag-

ját,póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Tag: 

 

            Virág Klaudia     Kétpó, Ond vezér út 32. 

  

Póttagok: 

 

 Szűcsné Gyarmati Irén   Kétpó, Béke út 37. 

   Bakondi Ádám János    Kétpó, Béke út 47. 

  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző 

 

Végrehajtásban közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül:  

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben  

3. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

4. Területi Választási Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 

5. OEVI, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135/a. 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben  

 

 

Kétpó, 2018. február 15. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál                                                                                       dr. Enyedi Mihály 

 polgármester                                                                                                        jegyző    


