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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. április  30.-i soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy:  Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására javaslat  
 
Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: - 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  
 
 
  Szinesi Erna Eszter 
 jegyző 
 
 
 



Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
Áder János Köztársasági Elnök Úr  2019. március 1-én kitűzte a 2019-es európai parlamenti 
választás időpontját 2019. május 26. vasárnapra tűzte ki. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a szerint 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. 
  
Nagyvázsony község Helyi Választási Bizottságának elnöke Szabóné Bogdán Judit (8291 
Nagyvázsony Gesztenyesor 3.) szám alatti lakos 2018. február 7-én érkezett írásos 
megkeresésében a HVB tagságáról lemondott. A Ve. 34.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján 
lemondással megszűnik. 
A Ve. 35.§ (2) bekezdése szerint póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-
testülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az 
Országgyűlés új tagot választ.  
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§./1/ bekezdése alapján a 
Nagyvázsony község HVB póttagjának az alábbi személyt javaslom: Isó László (8291 
Nagyvázsony Új utca 1.)  
 
Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy döntési jogköre e kérdésben csak az indítvány 
elfogadására vagy elutasítására terjed ki, személyenként nem dönthet a választott tagokról. A 
Ve. 25.§.(1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat 
nem nyújtható be. 
.Nagyvázsony, 2019. április 26. 
        Szinesi Erna Eszter    
                           jegyző  
Határozati javaslat 
 

…./2019 (IV.30.) Képviselő - testületi határozat: 

Nagyvázsony Község Önkormányzata megtárgyalta a 
„Nagyvázsony község helyi választási bizottságának új 
póttagjának megválasztása” című napirendi pontra vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

1./ Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete 
a Helyi Választási Bizottság tagjának választja Isó László (8291 
Nagyvázsony Új utca 1.)  

szám alatti lakost. 

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 
Határidő: 2019. május 05. 


