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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását, valamint a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a szerint a 
helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) 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 – a jegyző – tesz indítványt. 
 
A javaslatom összeállításánál fontos szempont volt, hogy lehetőség szerint a korábbi 
választások során már tapasztalatot szerzett, e területen gyakorlattal rendelkező személyek 
kerüljenek bizottsági tagként megválasztásra. A javasolt tagokból álló helyi választási 
bizottság ebben az összetételben már az országgyűlési képviselők 2010. évi választása óta 
látja el feladatát, a tagok az eltelt időben már bizonyították szakmai hozzáértésüket. A 2014. 
évi általános választás előtt megválasztott póttagok közül Elter Ottóné családi okokból 
kifolyólag nem vállalja az újabb felkérést, így az ő helyére javaslom megválasztani Horváth 
László Lajosné nyugdíjas intézményvezetőt, aki hosszú éveken át volt Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza, Színház - és Hangversenyterem intézményvezetője. 
 
A Ve. 14. § (1) bekezdése kimondja, hogy 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 törvény 17. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi választási bizottságnak csak a településen, 
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös 
hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet a tagja. A 
18. § (2)-(4) bekezdések határozzák meg azt, hogy mely személyek nem vállalhatják ezt a 
megbízatást, illetve nem választhatók HVB tagnak.  
 
A határozati javaslatban feltüntetett személyek nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk 
esetén a megbízatást vállalják, illetve személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenségi ok nem 
áll fenn.  
 
A fentiek alapján Komló város helyi választási bizottságának tagjaira és póttagjaira az alábbi 
javaslatot teszem: 
 
Tagok: 
Lóránt Ákos   nyugdíjas (tanár) 
Varga Tiborné   nyugdíjas (köztisztviselő) 
dr. Németh Gábor  ügyvéd 
 
Póttagok: 
Horváth László Lajosné nyugdíjas (intézményvezető) 
Feketéné Moró Erzsébet nyugdíjas (tanár) 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) 



IM rendelet alapján – tájékoztatásul, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért – összeállításra 
került egy választási menetrend, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a 
183/2019. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 
választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése szerint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőzően a 
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az 
adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó 2011. évi népszámlálásnak az 
adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás 
nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.  
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának mellékletei rögzítik, hogy mely településeken 
mely nemzetiségi önkormányzatok választására kerül sor. 
Ennek értelmében Komlón horvát, német és roma települési nemzetiségi önkormányzati 
választást kell megtartani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indítványomat tárgyalja meg, és a határozati 
javaslatot a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevétele mellett 
fogadja el! 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Helyi választási bizottság tagjainak 
választása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint választja 
meg: 
 
Tagok: Lóránt Ákos    7300 Komló, Alkotmány u. 17. 
  Varga Tiborné   7300 Komló, Függetlenség u. 26. 
  dr. Németh Gábor László 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 101. 
 
Póttagok: Horváth László Lajosné 7300 Komló, Borbála u. 3. 

Feketéné Móró Erzsébet 7300 Komló, Bocskai u. 35. 
 
 
Határid ő:  Azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő   címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2019. augusztus 23. 
 
         dr. Vaskó Ernő  
         címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet 

VÁLASZTÁSI HATÁRID ŐK 
Helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásának napja: 2019. október 13. 
 

A választás kitűzése – a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen (Ve. 6. § (1)) 2019. július 15. – 2019. augusztus 4. 
HVB megválasztása – az önk. választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 
negyvenkettedik napon választja meg (Ve. 23. §) 

2019. szeptember 1. 

Választási kampány – szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart 
(Ve. 139. §) 

2019. augusztus 24. -2019. október 13. 
19.00 óra 

Értesítő megküldése – azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, az NVI értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 
(Ve. 115. § (1)) 

2019. augusztus 7-et követően  
 

NVI értesítő megérkezése – az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére a 
szavazást megelőző 51. napig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2)) 

2019. augusztus 23. 

A HVI értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről 
azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző 67. napot követően kerül a szavazóköri 
névjegyzékébe, vagy nem kapta meg az értesítőt. (Ve. 116. § (1)) 

2019. augusztus 23-at követően  
 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges 
ajánlások számát a HVI vezetője állapítja meg - központi névjegyzék szavazás napját megelőző 67. napi 
adatai alapján – a szavazást megelőző 66. napon. (Ve. 307/E. §) 

2019. augusztus 8. 

A HVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 50. napon átadja az 
igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű 
ajánlóívet. (Ve. 121. § (2)) 

Haladéktalanul, de LEGKORÁBBAN 
2019. augusztus 24. 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást 
megelőző 34. napon kell bejelenteni. (307/G. § (1)) 2019. szeptember 9. 

A választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre 
álló határnapon, 16.00 óra után végzi el. (160. § (2)) 2019. szeptember 9-én 16.00 után 

A kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni. (307/I. § 
(1)) 2019. szeptember 10. 

A választási bizottság a bejelentett listák sorrendjének sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16.00 óra után végzi el. (160. § (2)) 2019. szeptember 10-én 16.00 után 

Megbízott tag bejelentése – a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a HVI vezetőjénél kell 
bejelenteni a szavazás napját megelőző 9. napig (Ve. 30. §) 2019. október 4. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket benyújtani és elbírálni legkorább a szavazást megelőző 66. napon 
lehet 

2019. augusztus 8. 

Átjelentkezési (kizárólag tartózkodási helyre) kérelem benyújtása, módosítása – a szavazást megelőző 4. 
nap 16 óráig 

2019. október 9-én 16.00 óráig 



Átjelentkezési kérelem törlése - Lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe való visszavételét kérése  
– levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten szavazást megelőző 4. nap 16 óráig 
– személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig 

 
2019. október 9-én 16.00 óráig 
2019. október 11-én 16.00 óráig 

Mozgóurna iránti kérelem a HVI-hez  
– levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten szavazást megelőző 4. nap 16 óráig 
– személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig 
– október 11-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig 

 
2019. október 9-én 16.00 óráig 
2019. október 11-én 16.00 óráig 
2019. október 13-án 12.00 óráig 

Mozgóurna iránti kérelem az SZSZB-hez – a szavazás napján legkésőbb 12 óráig 2019. október 13-án 12.00 óráig 
Szavazóköri névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke lezárása, nyomtatása – a szavazás napját megelőző 2. 
nap 16 óra után 2019. október 11-én 16.00 órát követően 

Szavazás  2019. október 13-án  
Szavazólapok, választási iratok megőrzése – szavazást követő 90. napig 2019. január 11. 
Választási iratok megsemmisítése, jegyzőkönyvek 1. pld. átadása levéltárnak – a szavazást követő 90. nap 
utáni munkanapon 

2020. január 13-án 

 
 


