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Előterjesztés 

az országgyűlési képviselő választás 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztásáról 

 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország köztársasági elnöke a 16/2014.(I.20.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 

2014. évi általános választását 2014. április 6. napjára tűzte ki. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 23.§-a értelmében az egy szavazókörrel 

rendelkező településen a helyi választási bizottság öt tagját és legalább két póttagot a települési 

önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg: 

személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

 

A 24.§ (2) bekezdés értelmében az egy szavazókörrel rendelkező településen nem választanak külön 

szavazatszámláló bizottságot. 

A 34.(1) bekezdés c) pontja értelmében a választási bizottság tagjainak megbízatása megszűnik 

…”lemondással.”  

 

A törvény 25.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján: „A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 

indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.” 

 

A törvény 28.§ (2) bekezdése alapján: „A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy 

szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, 

illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.” 

 

A törvény 30.§ (1) bekezdése értelmében: „A választási bizottság megbízott tagját a választási 

bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél 

kell bejelenteni.  

A szavazatszámláló bizottságok tagjai a polgármester előtt esküt tesznek, majd az alakuló ülésen a 

választott tagok közül elnököt és elnökhelyettest választanak. A szavazatszámláló bizottságot az elnök 

képviseli, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el e feladatot. 

 

A bizottság a működésének tartama alatt hatóságnak, a tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek. 

 

Veres Lajosné HVB Elnöke,Szűcsné Gyarmati Irén HVB tag,Varga Ferenc HVB tag,Csontos Jánosné 

HVB tagok lemondtak, valamint Antalné Dobák Anita póttag is lemondott. 

 

Az új tagok és a póttag személyére a Helyi Választási Iroda vezetője, dr. Szűcs Attila jegyző tesz 

indítványt. 

 



A 35.§ (2) bekezdése alapján a tag és a póttag hiányában a települési önkormányzat képviselőtestülete 

új tagot, illetve póttagot választ. 

 

Javasolt személyek a HVB tagjainak László Anikó Kétpó,Béke út 30.,Virágné Elek 

Hortenzia,Kétpó,Béke út 36.,Antalné Dobák Anita Kétpó, III.ker.19., Csontos Mónika Kétpó, Petőfi út 

30. szám alatti lakosok,  akik vállalják az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

A póttagnak javasolt személy, aki szintén vállalja a póttagsággal járó teendőket Kovács Csaba Kétpó, 

Almásy tér 6. szám alatti lakos. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 ………./2014.(II.27.) önkormányzati határozata 
 

 

a helyi választási bizottság  tagjainak és póttagjának  megválasztásáról 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 35.§ (2) bekezdése értelmében a 

képviselőtestület a Helyi Választási Bizottság lemondott tagjai helyére  

László Anikó 5411 Kétpó, Béke út 30.,  

Virágné Elek Hortenzia 5411 Kétpó Béke út 36. 

Antalné Dobák Anita 5411 Kétpó, III. ker. 19. 

Csontos Mónika 5411 Kétpó, Petőfi út 30.szám alatti lakosokat,  

Póttagjának: Kovács Csaba 5411 Almásy tér  6.szám alatti lakost  megválasztja. 

 

 

Erről értesítést kapnak: 

1./  László Anikó 5411 Kétpó, Béke út 30. 

2./ Virágné Elek Hortenzia 5411 Kétpó, Béke út 36. 

3./ Antalné Dobák Anita 5411 Kétpó, III.ker. 19. 

4./ Csontos Mónika 5411 Kétpó, Petőfi út 30. 

5./ Kovács Csaba 5411 Kétpó, Almásy tér 6. 

6./ Dr. Szűcs Attila a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,Helyben 

7./ A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége,Helyben 

 

 

 

Kérem, a Képviselőtestület tagjait a Helyi Választási Bizottság tagjainak, és póttagjának személyére 

tett javaslatot fogadja el. 

 

Kétpó, 2014. február 25. 

 

 

 

 

Finta Adrienn  

kirendeltség-vezető 


