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E L Ő T E R J E S Z T É S
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. augusztus 22-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választását, a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019.
évi általános választását 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 33. § (3) bekezdés a)
pontja kimondja, hogy a helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő
általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A Ve. 23. §-a szerint a
helyi választási bizottság három – 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 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelet 3. §-
ában,  valamint  a  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők  2019.  október  13.  napjára  kitűzött
választása  eljárási  határidőinek  és  határnapjainak  megállapításáról  szóló  21/2019.  (VII.31.)  IM
rendelet  3.  §-ában  foglaltak  alapján  a  helyi  választási  bizottság  három  –  egy  szavazókörrel
rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési  önkormányzat  képviselő-
testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16,00 óráig választja meg.

A Ve. 18. §-a alapján 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 hivatásos  és  szerződéses  katona,  honvéd tisztjelölt,
honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes katona, valamint jelölt. Nem lehet a
választási bizottság tagja továbbá párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelöltő szervezet
tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 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.

Tekintettel arra, hogy a helyi  választási  bizottság tagjainak és póttagjainak személyére a helyi
választási iroda vezetője tesz javaslatot, a javasolt személyek írásban megkeresésre kerültek, akik a
felkérésnek eleget téve a jelölésüket elfogadták.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak a
határozati javaslatban foglalt személyeket válassza meg.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

      
  /2019.(VIII.22.) Kt. h a t á r o z a t i  j a v a s l a t :

1./  A  Képviselő-testület  a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi
XXXVI.  törvény  23.  §-a  alapján  Devecser  város  Helyi  Választási
Bizottság  tagjainak  és  póttagjainak  az  alábbi  személyeket  választja
meg:

Borsos Hajnalka Devecser, Hársfa u. 34.   tag
Horváthné Ottlecz Judit Devecser, Akácfa u. 72.   tag
Kovács Ottó Devecser, Fekete A. u. 10.   tag
Délceg Ferenc Lászlóné Devecser, Széchenyi u. 9/A.   póttag
Takácsné Benedek Márta Devecser, Honvéd u. 79.   póttag

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  fenti
döntésről értesítse a tagokat és a póttagokat.

Felelős: Bendes István jegyző

Határidő: 1-2./ azonnal
                  

D e v e c s e r , 2019. augusztus 16.

  Bendes István
         jegyző


