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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény /továbbiakban: Ve/  23.§.-a alapján 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 
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A törvény szerint 
a helyi választási iroda vezetője a jegyző. 
 
A Ve. 24. § (1) bek. szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban 
póttagokat települési szinten a képviselő-testület választja meg.  
A szavazatszámláló bizottsági póttagságáról Tóth Tamás írásban lemondott, helyére 
szükséges póttagot választani.  
 
A Ve. 25.§./1/ bekezdése értelmében a választási bizottság tagjaira, póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 
 
A Ve. 25.§./3/ bekezdése kimondja, hogy a megválasztásról a képviselő-testület egy 
szavazással dönt. 
A Magyar Köztársaság Elnöke a választást 2019. október 13-ra kitűzte, az ehhez viszonyított 
szavazás napja előtti 42. nap 2019. szeptember 1., mely időpontig a helyi választási bizottság 
tagjait meg kell választani,  míg az szszb. tagok, póttagok  megválasztásának határideje 
legkésőbb a szavazás napja előtti 20. nap.   
 
A Ve. 18. § (4) bek. szerint a megválasztandó  tagoknak, póttagoknak írásban kell 
nyilatkozniuk arról, hogy velük szemben a Ve. 18.§.-ában foglalt kizáró okok nem állnak fenn 
és a feladat ellátását vállalják. Erről a javasolt személyek írásbeli nyilatkozatot tettek. 
 
Valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy a személyüket érintő napirendi pontot a képviselő-
testület nyilvános ülésen tárgyalja meg.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indítványt fogadja el az alábbi határozati 
javaslatok  szerint:  
 

I. Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23.§.-ában bizosított hatáskörében eljárva a Helyi Választási Bizottság 
tagjait, póttagjait az alábbiak szerint megválasztja: 
 

1. Tagok:   1. Tóth Tamás  -        Pásztó, Derkovits u. 29. 
    2. Czabafy László -    Pásztó, Derkovits u. 2.  
    3. Kósa György  -      Pásztó, Mikszáth u.  14. 
 
 Póttagok:  1. Klacsó Józsefné -      Pásztó, Hársfa u.  
    2. dr. Hír János  -          Pásztó,  Mátraszőlősi u. 16.  
 

2. A helyi választási bizottság tagjai megbízatásának a törvényben meghatározott okból 
történő megszűnése esetén a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a 
választási bizottság  tagjává. 

 



 
 
 

3. A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, a határozat közzétételéről gondoskodni 
kell. 

 
 Határidő: a törvényben foglaltak szerint 
 Felelős:  dr. Sándor Balázs jegyző, HVI vezető 
 
 

II. Határozati javaslat 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § /1/  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  szavazatszámláló 
bizottság póttagját -  lemondás miatt - a szükséges létszámú szszb biztosítása céljából  - az 
alábbiak szerint választja meg:   
 
 Kósa Györgyné – Pásztó, Mikszáth u.  14. 
 
2. Ha a szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása a Ve. 34. § (1) bek. a.,-c., és f., 
pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a helyi választási iroda vezetője által kijelölt póttag 
lép.  

 
 

3. A megválasztott póttag eskütételéről, választásra történő felkészítéséről a HVI 
vezetője gondoskodik.  

           A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak nevét hirdetmény útján közzé             
           kell tenni.  
 
Határidő: a Ve.-ben foglaltak szerint 
Felelős: dr. Sándor Balázs  jegyző 
 
 
 
Pásztó, 2019. augusztus  14. 
                                                                                                  
 
                  Dr. Sándor Balázs   
                                                                                                                     jegyző 
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