
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül 

 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. augusztus 8.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) választott tagjai
és póttagjai megválasztására

Előadó  :        Dr. Sürü Renáta - jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 

Előkészítő  :  Dr. Molnár Attila - aljegyző 

Meghívottak  :  a jelöltek

Véleményező     bizottságok  :
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság          2019. augusztus 6.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A Közgyűlés törvényes  kötelezettsége  a  Helyi  Választási
Bizottság (HVB) három tagját  és legalább két  póttagját  -  a  helyi  önkormányzati  képviselők és
polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb azonban a szavazás napja
előtti  negyvenkettedik  napon  -  megválasztani.  Figyelemmel  a  választás  2019.  október  13-ai
időpontjára  a  HVB  új  tagjait,  illetve  póttagjait  legkésőbb  2019.  szeptember  1-jén  szükséges
megválasztani.

 
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: -
Iktatószám: 4929-14/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: -

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



J A V A S L A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) választott tagjai és
póttagjai megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  Köztársasági  Elnöke  2019.  október  13.  napjára  tűzte  ki  a  helyi  önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.
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.”
E határnap: 2019. szeptember 1. 

A fenti törvényhelyre figyelemmel indítványomat, mint a helyi választási iroda vezetője az alábbiak
szerint teszem meg:
- a választási bizottság választott tagjainak javasolom megválasztani:

Dr. Bakos Károly ügyvédet,
Dr. Hanák Tamás ügyvédet,
Dr. Varga Balázs ügyvédet,

- a választási bizottság választott póttagjainak javasolom megválasztani sorrendben:
1. Dr. Vidovics Regina ügyvédet, 
2. Dr. Eszenyi Zoltán közjegyzőt.

Indítványom indokai a következők:
A bizottsági  tagnak javasolt  személyek  közül  Dr.  Bakos Károly  és Dr.  Hanák Tamás a  2014.
országgyűlési  és  a  2014.  évi  helyhatósági  választásokon,  továbbá  a  2018.  évi  országgyűlési
választásokon  Választási  Bizottság  tagjai  voltak.  Dr.  Varga  Balázs  jelen  előterjesztés
benyújtásakor még a Helyi Választási Bizottság elnöki tisztségét tölti be.  
Kijelenthető, hogy a választási bizottság tagjai tevékenységüket törvényesen és szakszerűen látták
el, mindannyian rendelkeznek azokkal a jogi ismeretekkel, amelyek szükségesek a 2019. évi helyi
önkormányzati választások törvényesen lebonyolításához. 
A  megválasztani  javasolt  3  fő  tag-jelölt  ártoktól  függetlenek,  és  a  Ve.  17.  §  (1)  bekezdés  a)
pontjának megfelelően rendelkeznek dunaújvárosi állandó bejelentett lakcímmel.
A választási bizottság 2 fő póttag-jelölt tekintetében olyan ügyvéd hölgyre és közjegyzőre teszek
javaslatot,  akik  már  rendelkeznek  választás-jogi  ismeretekkel,  továbbá  szintén  pártoktól
függetlenek, és a Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően dunaújvárosi állandó bejelentett
lakcímmel rendelkeznek.

Tájékoztatom továbbá a T. Közgyűlést, hogy a fent felsorolt ügyvédekkel szemben a Ve. 18. §-ban
foglalt  összeférhetetlenségi ok - nyilatkozataik alapján - nem áll  fenn. Az erről szóló iratok – a
személyes  adatok  védelmének biztosítása mellett  -  megtekinthetők  a  Polgármesteri  Hivatal  „A
épület 201-es számú aljegyzői irodában.
Felhívom a T. Közgyűlés figyelmét, hogy a tavalyi évben módosultak a Ve. összeférhetetlenségi
szabályai.  Így  2018.  szeptember  1-je  óta  a  Helyi  Választási  Bizottság  (HVB)  választott  tagja
egyidejűleg az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagja is lehet,
abban az esetben, ha a HVB az OEVB-hez tartozó településen működik. 

Tájékoztatom  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  jelöltek  választójogát  választási  irodánk  ellenőrizte  és
rendben találta, így a jelöltek megválasztásának semmilyen  jogi akadálya nincs. 

Tájékoztatom továbbá a T. Közgyűlést, hogy a Helyi  Választási Bizottság tagjainak/póttagjainak
megbízatása  -  megválasztásuk  esetén  -  a  Ve.  33.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  értelmében  a
következő általános helyi  önkormányzati  választásra megválasztott  választási  bizottság alakuló
üléséig tart.



Az  előterjesztést  az  Ügyrendi  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  augusztus  6-ai  rendkívüli
ülésnapján megtárgyalta. 
A bizottság véleményét az elnök a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (VIII.08.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) választott tagjainak és

póttagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról  szóló 2013. évi  XXXVI.
törvény  23.  §-ban  kapott  felhatalmazás  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Helyi
Választási Bizottsága választott tagjának

Dr. Bakos Károly ügyvédet,

Dr. Hanák Tamás ügyvédet,

Dr. Varga Balázs ügyvédet, valamint

első számú választott póttagjának
   Gedainé Dr. Vidovics Regina ügyvédet,

második számú választott póttagjának
   Dr. Eszenyi Zoltán közjegyzőt

határozott  időre,  a  következő  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  általános
választására megválasztott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséig megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI.
törvényben előírt  esküt az 1. pontban megválasztott  Helyi  Választási  Bizottság tagjaitól  és
póttagjaitól  vegye  ki;  továbbá  a  Közgyűlés  felkéri  jegyzőt,  mint  a  Helyi  Választási  Iroda
vezetőjét, hogy a kivett esküt követően a megbízóleveleket adja át.

Felelős:     - az eskü kivételéért:
                     a polgármester

              - a megbízólevelek átadásáért:
                     a jegyző
Határidő:  - az eskütételre: 2019. augusztus 8.
                   - a megbízólevelek átadására: 2019. augusztus 8.

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

                     Dr. Sürü Renáta
                          jegyző
    

 


