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Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismeretes, Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki az a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. Nyirád 
településen a korábbi évekhez hasonlóan két szavazókör működik, a helyi választási 
bizottság (a továbbiakban: HVB) választott tagjainak megbízatása a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 33.§ (3) a) pontja alapján a most 
megválasztásra kerülő bizottság alakuló ülését követően megszűnik. 

A Ve. 14.§ (4) bekezdése mondja ki, hogy a több szavazókörrel rendelkező településen a 
helyi választási bizottság legalább három tagból áll, 23.§-a alapján a három tagját és 
legalább két póttagot a képviselő-testületnek kell megválasztania. Határideje a 19/2019. 
(VII.29.) IM rendelet 3.§-a szerint 2019. szeptember 1. 16.00 óra. 

A HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár lehet választott tagja. A HVB tagjainak személyére a helyi választási iroda 
vezetője tesz indítványt, melyről a Képviselő-testület egy szavazással dönt. Az indítványhoz 
a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be. 

A HVB a megválasztását és eskütételét követően alakuló ülést tart, ahol a tagok javaslatára 
megválasztja elnökét és elnökhelyettesét.  

A választási bizottságnak a választott tagokon felüli további egy-egy tagját a 
választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a választókerületben 
induló független jelölt bízza meg. A megbízott tagokat 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet a 
választási bizottság elnökénél bejelenteni. A választott és megbízott tagok jogai és 
kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a megbízott tagok részére nem jár 
tiszteletdíj. 

A HVB választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott 
választási bizottság alakuló üléséig, megbízott tagjának megbízatása a választás végleges 
eredményének jogerőssé válásáig tart. 
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A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, 
illetve választójoggal rendelkeznek.  
 
Határozati javaslat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének   …… határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 23.§-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság tagjaivá és 
póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 
 1. Kovács Károlyné    8454 Nyirád, Ifjúság u. 3.  tag 
 2. Bódisné Szencz Anikó  8454 Nyirád, Május 1. u. 11. tag 
 3. Lakatosné Szőke Anita Aranka 8454 Nyirád, Nyírfa u. 12.  tag 
 4. Onodi Erika    8454 Nyirád, Kistó u. 5.  póttag 
 5. Vrábel Miklósné   8454 Nyirád, Petőfi u. 7.  póttag 
 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző, eskütétel vonatkozásában Nagy Gábor polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 1., eskütétel vonatkozásában 2019. szeptember 6. 
 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
 
 
Nyirád, 2019. augusztus 22. 

 
 
 
 
 
 


