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A tárgyalandó témakör tárgya:
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán működő
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzatának képviselő-testülete 160/2014. (VIII. 27.) számú határozatával választotta meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán működő Helyi
Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) tagjait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) rendelkezései szerint.
A Ve. 23. §-a szerint a HVB három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt.
Tekintettel arra, hogy Áder János köztársasági elnök úr 2019. október 13. napjára írta ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, ezért a HVB tagjait 2019. szeptember 1.
napjáig kell megválasztani.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerint a HVB választott tagjainak megbízása a következő általános
választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Tekintettel arra, hogy HVB csak a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán működik, így a Ve. 23. §-ára figyelemmel új HVB-t kell választania a képviselő-testületnek.
A HVB a Ve. 14. § (4) bekezdése szerint a több szavazókörrel rendelkező településen, így Őrbottyánban
is legalább három tagból áll. A Ve. 16. §-a szerint a HVB választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 17.
§ (1) és (2) bekezdése alapján a HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A HVB választott tagja az lehet, aki az országgyűlési
képviselők választásán jelöltként indulhat. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi
CCIII. törvény 2. § (3) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A HVB választott tagjaira az alábbi összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:
„18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd
tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
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h) jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami
szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a
közalkalmazott kivételével, állami vezető.”
A Ve. 18. § (4) bekezdése szerint a HVB választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a
megválasztása előtt írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A
határozati javaslatban felsorolt tagok és póttagok nyilatkozata alapján megállapítottam, hogy velük
szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a HVB tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A Ve. 25. § (3) bekezdése szerint a HVB
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
A Ve. 26. § b) pontja értelmében, amennyiben a HVB tagjainak megválasztására határidőben nem kerül
sor, a tagokat a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a Pest Megyei Területi Választási Bizottság – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.
Fentiek figyelembevételével a Helyi Választási Iroda vezetőjeként javaslatot teszek az Őrbottyánban
működő HVB tagjainak és póttagjainak személyére.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző határozati-javaslatot fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A HVB választott tagjait a Ve. 19. § (2) bekezdése alapján tiszteletdíj illeti meg, illetve ellátásra jogosult.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a tételeket és a normatívákat a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső
ellenőrzési rendjéről szóló 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet szabályozza. A rendeletben meghatározott
összegeket a Nemzeti Választási Iroda folyósítja az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal folyószámlájára.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (VIII. 26.) számú határozata az
Őrbottyán Városban működő Helyi Választási Bizottság tagjairól és póttagjairól
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Őrbottyán Városban működő Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok: Debreceni Gáborné Duhaj Ilona, Táncsics Mihály utca 54.
Dr. Ipacs Anikó, Csurgó utca 14.
Németh Gábor, Táncsics Mihály utca 36.
Póttagok: 1. Balázsné Gyenes Ildikó Mária, Puskás Ferenc utca 9.
2. Tóth Gábor, Árvácska utca 7.
Őrbottyán, 2019. augusztus 23.
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