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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Köztársaság elnöke a 2014. július 23-ai nyilatkozatában a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. (vasárnap) napjára tűzte ki.  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. § (1) 

bekezdés értelmében a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját 

követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a Ve. 304. §-a alapján a 

következő választási bizottságok működnek: 

a) Nemzeti Választási Bizottság, 

b) területi választási bizottság, 

c) helyi választási bizottság,  

d) szavazatszámláló bizottság. 

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság 

legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki (Ve. 309. § (1) bekezdés). 

 

A több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három 

tagból áll (Ve. 14. § (4) bekezdés). A helyi választási bizottság három 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 (2014. augusztus 31. napjáig) választja meg, személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt (Ve. 23. §). 

 

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy 

szavazással dönt a Képviselő-testület (Ve. 25. §). 

 

A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát 

állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. 

A helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 

megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 

A szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja (Ve. 17. 

§ (1) bekezdés). 

A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán 

jelöltként indulhat (Ve. 17. § (2) bekezdés). 
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Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, a helyi  

választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára, a területi 

választási bizottság – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza (Ve. 25. §). 

 

A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát 

állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg 

(Ve. 28. § (1) bekezdés). 

 

A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy megbízását követő öt napon 

belül a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 

törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását 

legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon (július 29.), a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki (Ve. 309. § (1) 

bekezdés). 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése szerint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását megelőzően, a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a 

településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az 

adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás 

nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri.  

Polgáron a roma nemzetiség 2011. évi népszámlálás szerinti létszáma 687 fő, ezért külön 

nemzetiségi szavazókört kell kialakítani. 

A nemzetiségi szavazókör kialakítását a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 

kitűzéséig el kell végezni, azt követően módosításra – az általános szabályoknak megfelelően 

– nincs lehetőség.  

A nemzetiségi szavazókör kialakítása a 2/2014. (VI. 30.) HVI határozattal megtörtént, a 

szavazóhelyiség címe, melyben a 800-as sorszám alatt az 1. számú szavazókör működik: 4090 

Polgár, Móricz Zs. utca 3. sz. (Általános Iskola).  

A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános 

választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A 2014. évi országgyűlési képviselők választását megelőzően nem történt meg a nemzetiségi 

szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása, ezért szükséges 

a bizottság tagjait most megválasztani.  

 

A szavazatszámláló bizottsági tagsággal való összeférhetetlenség szabályait a Ve. 18. §-a 

tartalmazza. 

A választási bizottságnak nem lehet 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. Nem lehet a választási 

bizottság választott tagja továbbá párt tagja, választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet 

tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Nem lehet a választási bizottság 

választott tagja 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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

 

A Ve. 37. § (1) bekezdés alapján a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a 

szavazást megelőző második napon – a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők 

esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. 
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A választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot.  

Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati 

választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. 

Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott 

választópolgár lehet (Ve. 311. § (2) -(2a) bekezdés). 

 

A helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a 

következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott 

tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Polgár, 2014. július 23. 

 

     Tisztelettel: 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző 

                HVI vezető 

Határozati javaslat 

  ../2014. (VII. 31.) sz. határozat 

 

  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 

Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság 

megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi 

személyeket választja meg: 

   - Adamik Lászlóné, 

   - Démuth Attiláné, 

   - Pintér Józsefné, 

   - Varga Gáborné, 

   - Víghné Lovász Éva. 

 

2./ A Képviselő-testület a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló 

Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 - Ekéné Tusi Gizella, 

 - Elek Zoltán, 

 - Molnár Nikolett, 

 - Pallaginé Kovács Judit, 

 - Szabó Tiborné. 

 

3./ A megválasztott bizottsági tagok megbízatása a következő általános 

választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.  

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott 

tagok és póttagok eskütételéről gondoskodjon.  

  

Határidő: értelemszerűen, szavazást megelőző 2. nap 

Felelős: Tóth József polgármester 


