
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

Címzetes Főjegyzője 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-001 

 

Ügyiratszám: 5102-1/2022.                               

Ügyintéző: dr. Trombitásné                                                                                    4. sz. előterjesztés 

dr. Domján Bernadett 

Tel.: 85/501-022 

E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. március 10-i soron következő ülésére  

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

   A Köztársasági Elnök - 7/2022. (I. 11.) KE határozatával - az országgyűlési képviselők 

2022. évi általános választását 2022. április 3. napjára tűzte ki. 

   A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 245. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján egyszavazókörös településen helyi választási bizottság működik, 

amely a szavazatszámláló bizottsági feladatokat is ellátja.  

   A Ve. 23. §-a úgy rendelkezik, hogy egyszavazókörös településen a helyi választási 

bizottság öt tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete 

választja meg. 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, továbbá a választási bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A választási bizottság tagjainak és 

póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni (Ve. 25. § (4) bek.). 

   A Ve. 14. § (1) bekezdése szerint: „A választási bizottságok a választópolgárok független, 

kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási 

eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a 

pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.” 

   A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll (Ve. 16. §). 

A helyi választási bizottságnak – főszabály szerint - csak a településen, közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely 

településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja 

(Ve. 17. §). 

mailto:domjan.bernadett@marcali.hu


 

   A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, 

alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar 

Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd 

tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, 

valamint jelölt.  

  A választási bizottság választott tagja – fentieken túl – nem lehet párt tagja, a 

választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 

hozzátartozója, 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, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi 

jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 

közalkalmazott kivételével (Ve. 18. §). 

   A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a 

megválasztása előtt írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn 

összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült 

összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett 

működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron 

következő ülésén (Ve. 18.§). 

 

   Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 28-án megtartott 

ülésén, az 53/2019.(VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozatával választotta meg a helyi 

választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint: 

 

Tagok:  Béres László                     8732 Sávoly, Kossuth u. 24.  

  Péter Lászlóné             8732 Sávoly, Petőfi u. 6. 

                        Péterné Herceg Zsuzsanna              8732 Sávoly, Kossuth u. 38. 

  Gaálné Németh Szilvia           8732 Sávoly, Rákóczi u. 42.  

  Üstné Szép Gyöngyi            8732 Sávoly, Rákóczi u. 41.    

   

Póttagok:  Őri Lászlóné              8732 Sávoly, Kossuth u. 8.  

  Vida Márk              8732 Sávoly, Kossuth u. 23.   

 

 

 

 



   Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület válasszon meg további két póttagot annak 

érdekében, hogy a helyi választási bizottság működése biztosított legyen, esetleges hiányzás 

esetén is megfelelő számú póttag álljon rendelkezésre a feladat ellátásához.  

 

Határozati javaslat 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 53/2019.(VIII. 28.) számú képviselő-

testületi határozattal megválasztott tagokon és póttagokon felül - a Sávolyi Helyi Választási 

Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 Póttagok:  Kocza Tiborné  8732 Sávoly, Kossuth u. 56. 

   Tóth Kálmán   8732 Sávoly, Szabadság u. 31.  

 

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző (a közlésért) 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Marcali, 2022. március 7. 

 

                                                                        Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                     címzetes főjegyző 

 


