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ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. április ...... ülésére 

Tárgy: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Indítvány a Helyi Választási 
Bizottság hiányzó tagjának 
megválasztására 

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 
választását. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 24. §-a alapján a 
választási bizottságokat - helyi választási bizottság - a képviselő-testületeknek kell 
megválasztaniuk a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának 
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon. A képviselő
testület 2014 augusztusában megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. 

A szavazatszámláló bizottság feladatait az egy szavazókörrel rendelkező településeken a Helyi 
Választási Bizottság látja el, a bizottság legalább öt választott tagból és két választott 
póttagból áll. A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

A Helyi Választási Bizottság megválasztását követően az elmúlt években maradéktalanul 
ellátta a feladatát, azonban 2019 februárjában a bizottság egyik tagja sajnálatos módon 
elhalálozott. Annak érdekében, hogy a bizottság a jogszabályoknak megfelelően tudjon 
működni, szükséges a bizottság létszámának feltöltése az 5. bizottsági tag megválasztása. 

Az indítványról a testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület 
kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be. 

A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint nem lehet a választási bizottság tagja a köztársasági elnök, a 
háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda 
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt, továbbá 
valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a 
választókerületben induló jelölt hozzátartozója. 

A Helyi Választási Bizottság tagjára javaslatomat az alábbiak szerint teszem meg: 

A Gáborjáni Helyi Választási Bizottság tagjának Dorogi Anikó 4122 Gáborján, Fő u. 3. szám 
alatti lakos megválasztását javaslom. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javaslatomat megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva -
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figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény megtárgyalta a Helyi 
Választási Bizottság tagjára tett javaslatot, és azt az alábbiak szerint elfogadta: 

Dorogi Anikó 4122 Gáborján, Fő u. 3. szám alatti lakos 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a község 
polgármesterét, hogy a megválasztott tagtól az esküt vegye ki. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jenei Attila jegyző, Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. április 15. 


