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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                       Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával 2019. október 13. 
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásának időpontját. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23.§-ában 
foglaltak alapján: 
„23. § 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 Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a helyi választási bizottság választott 
tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 
 
A jelenleg működő választási bizottság mandátuma a fentiek alapján lejár. Megbízatásuk alatt 
munkájukat felelősségteljesen, törvényesen látták el. 
 
A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a helyi választási bizottságnak csak a 
településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet 
tagja. 
 
A Ve. 18. §-a rendelkezik arról, hogy ki nem lehet a tagja a választási bizottságnak. 

„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 személy, valamint 
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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.” 
 
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 foglaltak szerint a helyi választási bizottság három - az 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 személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, a Ve. 25. § (1) 
bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító 
javaslat nem nyújtható be. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Ve. 23. §-ában biztosított jogkörömben eljárva indítványozom a helyi választási bizottság 
tagjainak és póttagjainak megválasztását az alábbiak szerint: 
 
Tagok: 
 Biró Sámuelné   
 Bujdosó Géza István   
 Rácz Géza   
Póttagok: 
 Nagy-György Jánosné 
 Dr. Szilágyi Dezső Lászlóné 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a helyi 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak személyéről. 
 
 
Kiszombor, 2019. augusztus 16. 
        
 
      Tisztelettel: 
 
 
          Dr. Kárpáti Tibor 
           jegyző 
 
 



Tárgy:  A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 
 
____/2019. (    ) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – 
figyelemmel a Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. §-ában foglaltakra – a 
Kiszombor nagyközségben működő Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait – a Helyi 
Választási Iroda vezetője javaslata alapján – az alábbiak szerint választja meg: 
 
Tagok: 
 Biró Sámuelné   
 Bujdosó Géza   
 Rácz Géza   
Póttagok: 
 Nagy-György Jánosné 
 Dr. Szilágyi Dezső Lászlóné 
 
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a helyi választási bizottság választott 
tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Csongrád Megyei Területi Választási Iroda  
- Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai 
- Irattár 
 
 

 
 
 

 


