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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 27-én tartandó ülésére

Választási szervek tagjainak megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyelmek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a
választás törvényes rendjének helyreállítása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. ~-a a képviselő-testület döntési
jogkörébe tette a helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) 3 tagjának és legalább 2
póttagj ának megválasztását, legkésőbb 2014. augusztus 31.-ig.

A 24. ~ pedig előírja a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és szükséges számban
póttagjainak megválasztását, és ez is képviselő-testületi hatáskör.

A HVB választott tagja az lehet, aki a településen lakcímmel rendelkezik és a központi
névjegyzékben szerepel, továbbá az országgyűlési választáson jelöltként indulhat (tv. 17. ~
(2). bekezdés). Személyükre a helyi választási iroda (továbbiakban: HVI) vezetője tesz
javaslatot. A 25. ~ szerint a HVI vezető indítványához módosító javaslat nem nyújtható be,
illetve megválasztásukiól a képviselő-testület egy szavazással dönt.

A HVB választott tagjain kívül a jelöltet, listát állító jelölő szervezetek, valamint független
jelöltek l-l tagot delegálhatnak a I{VB tagjai sorába (tv. 28. ~). A megbízott tagokat a HVB
elnökénél kell bejelenteni legkésőbb szeptember 26.-ig.

A HVB választott tagjainál fordulhat elő kizáró ok vagy összeférhetetlenség, míg a megbízott
tagoknál ez nem jön figyelembe.

A HVB-be a roma nemzetiségi jelölőszervezet is küldhet egy megfigyelőt.

A HVB választott tagjai és póttagjai a megválasztást követően 5 napon belül esküt vagy
fogadalmat tesznek (csak ezt követően gyakorolhatják jogaikat), majd alakuló ülést tartanak,
ahol megválasztják az elnököt és elnökhelyettest. Űléseik nyilvánosak, arról jegyzőkönyv
készül. Az eléjük kerülő ügy érdemében határozatot vagy az eljárás során felmerült egyéb
kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoznak. Szavazni igennel vagy nemmel lehet,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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Személyekre szóló javaslataim kialakítása folyamatban van, azokról az ülés előtt adok ki
írásos anyagot.

Kérem a T. Képviselő-testületet javaslatom elfogadására.

Füzesgyarmat, 2014. augusztus 21.

dr. M~.kai Sándor
VI vezető


