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Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
8723 Nagyszakácsi, Kossuth utca 166.
Telefon: 85/522-004
nagyszakacsi@gmail.com

Előterjesztés
Vése község Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-i ülésére

Napirend:
1./ A Vései Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ez év október 13-án kerül sor a megyei és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, és
azok elnökeinek, valamint polgármestereinek a megválasztására. Ennek kapcsán számtalan
feladat elé néz a Helyi Választás Iroda, továbbá annak vezetője és a Képviselő-testület is.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §-a az
alábbiak szerint rendelkezik: „A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel
rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat
képviselő-testülete 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.”
A leírtakból következik, hogy a Vései HVB tagjaira 2019. augusztus 31. napjáig kell
indítványt tennem, illetve addig annak összetételét a Tisztelt Képviselő-testületnek el kell
fogadnia.
A Ve. rendelkezései az alábbi fontos előírásokat is tartalmazza:
25. §
(1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az
Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a
területi választási bizottság, - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.
A településen az elmúlt öt évben jól működött a HVB, tagjainak munkájával elégedett voltam,
ezért annak összetétele kapcsán jelentős módosítást nem kívánok tenni. Előzetesen
mindenkivel igyekeztem személyesen konzultálni, hogy a HVB összetétele pártatlan legyen,
ugyan akkor a sikeres választás lebonyolítása tekintetében elkötelezett személyekből álljon.
A bizottság tagjaira tett indítványom az alábbi:
1. Németh Jánosné
2. Simonné Varga Rózsa
3. Király Magdolna
4. Bertók Zsolt
5. Mészáros Éva

8721 Vése, Latinka u. 16.
8721 Vése, Fő u. 25.
8721 Vése, Kossuth u. 23.
8721 Vése, Rákóczi utca 15.
8721 Vése, Latinka u. 25.

Póttagok:
1. Zarka György
2. Bertók Balázs
3. Bertók-Vida Viktória

8723 Vése, Fő utca 68.
8721 Vése, Fő utca 5.
8723 Vése, Fő utca 5.

Határozati javaslat:
Vése Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. § alapján a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának kitűzését követően, a helyi választási iroda vezetőjének indítványára,
a Helyi Választási Bizottság öt tagjának és három póttagjának az alábbi személyeket választja
meg:
……………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős: …………………………………. polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a bizottság tagjaira tett
javaslatomat fogadja el.

Nagyszakácsi, 2019. augusztus 8.

Ács Attila s. k.
jegyző

