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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus 26-án tartandó ülésére 
 

 

A 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és 

polgármester választáson közreműködő 

helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései szerint a 

helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) megbízatása a helyi 

önkormányzati választásokig tart. Ez tehát azt jelenti, hogy a 2014-ben 

megválasztott, jelenleg működő HVB megbízatása lejárt. Fent említett törvény 

23. §-a alapján az új, háromtagú helyi választási bizottságot, illetve legalább két 

póttagját, - legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg a 

Képviselő-testület, a helyi választási iroda vezetője által tett indítvány alapján. 

Ez a dátum ebben az évben 2019. szeptember 1. A helyi választási bizottság 

tagjai, megválasztásukat követően, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek 

tenni, továbbá a polgármester előtt esküt. 

A választott bizottsági tagok száma kiegészülhet a jelölő szervezet(ek), továbbá 

a független jelölt(ek) képviselőjével, ők a HVB delegált tagjai, akiknek jogai és 

kötelességei megegyeznek a választott tagokéval, azzal a különbséggel, hogy a 

részükre tiszteletdíj nem jár. A HVB a működésének tartama alatt hatóságnak, a 

tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek. 

 

A szavazatszámláló bizottságok megválasztására az országgyűlési 

képviselőválasztásokat megelőzően került sor, melyek megbízatása négy évre 

szól, így az összetételük módosítására csak abban az esetben lesz szükség, ha a 

2019. szeptember 9-én lezáruló jelölt ajánlást követően összeférhetetlenségi 

problémák merülnek fel. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a HVB tagjaira vonatkozó 

javaslatomat a melléklet szerint fogadja el! 
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Határozati javaslat 

 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

……/2019. (VIII. 26.) határozata 

 

 

A 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és 

polgármester választáson közreműködő 

helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

 

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző, mint a Helyi 

Választási Iroda vezetője előterjesztésében megtárgyalta a 2019. október 13-án 

sorra kerülő önkormányzati képviselő és polgármester választás alkalmából 

közreműködő helyi választási bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot, és az 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának: 

 

 Kiss Istvánné  tag  Szajol, Kölcsey Ferenc út 13. 

 Elek Katalin   tag  Szajol, Fő út 62. 

 Hegedűs Imréné  tag  Szajol, Bocskai út 19. 

Vona István Józsefné póttag  Szajol, Orgona út 31. 

 Hegedűs Józsefné  póttag  Szajol, Rákóczi út 26. 

 

lakosokat választja meg. 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Bartók László jegyző 

Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 

2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben 

3. A Helyi Választási Bizottság tagjai Helyben 

4. Irattár 

 

Szajol, 2019. augusztus 13. 

 

              Dr. Bartók László 

                jegyző 

             a Helyi Választási Iroda vezetője 


