Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 26-án tartandó ülésére

Tárgy: a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság tagjainak , póttagjainak
megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 23.§-a szerint:
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 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM
rendelet 3.§-a szerint:
3.§ A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt –
tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014.
augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.
A Ve. 25. és 26. §-ai szerint:
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az
Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.
26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a
területi választási bizottság- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.
A szavazatszámláló bizottsági tagok személyében is változás történt, az összeférhetetlenség
miatt lemondott tagok póttagok helyére új tagokat, póttagokat szükséges választani.
A fenti rendelkezéseknek megfelelően csatoltan előterjesztem a javasolt személyek listáját.
Kérem a T. Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozattervezeteket:

Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottságok tagjait és póttagjait az
alábbiak szerint választja meg.
Tagok:

Horváth Diána
Köveskútiné Batizi Gabriella
Dr. Laduver József

Medgyesbodzás Petőfi u. 36.
Medgyesbodzás Béke u. 35.
Medgyesbodzás Petőfi u. 36./1

Póttagok: Hrabovszki Tünde Medgyesbodzás Rákóczi u. 17
Nyári József
Medgyesbodzás Széchenyi u. 80.

Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választja meg.
001.sz. szavazókör: Póttag: Czene Anita Medgyesbodzás Vasút u 54

002. sz szavazókör: Tag: Tóth István Medgyesbodzás Vasút u. 35
Póttagok: Czene Andrea Medgyesbodzás Vasút u.54
Takács László Zoltán Medgyesbodzás Vasút u. 6.
Felelős: Krucsai József polgármester eksütételre, dr Sódar Mária aljegyző

Medgyesbodzás, 2014. augusztus 26.

Hoffmann Andrásné sk.
HVI vezető

