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Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. augusztus 23. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében 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 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 fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait legkésőbb 2019. augusztus 

31-én 16.00 óráig meg kell választani. 

 

Figyelembe véve azt, hogy a korábban megválasztott Helyi Választási Bizottság tagjai 

közmegelégedésre, lelkiismeretesen végezték eddig is munkájukat, ezért ismét a korábbi 

tagokat, póttagot javaslom megválasztani, egy új póttaggal kiegészítve. 

 

A javasolt személyek az előzetes egyeztetés során nyilatkoztak arról, hogy a bizottság 

munkájában való közreműködést vállalják, valamint megállapítottam, hogy velük szemben 

jelenleg kizáró ok nem áll fenn, így a választási bizottság tagjaivá megválaszthatók. 

 

Javaslatom a helyi választási bizottság tagjaira:  

 

Horváth András, 5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 5;  

Lipták László, 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 67.;  

Szamosi Mihály, 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 2.;  

 

Javaslatom a helyi választási bizottság póttagjaira:  

 

Faraga Beáta, 5666 Medgyesegyháza, Vécsei u. 10.; 

Machnicz Endre, 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 44/A.. 

 

Ezzel egyidejűleg a tárgyban korábban hozott, a Helyi Választási Bizottság tagjainak és 

póttagjának megválasztásáról szóló 110/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat hatályon kívül 

helyezése is szükséges. 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza városban a 

Helyi Választási Bizottság tagjának:  

 

Horváth András, 5666 Medgyesegyháza, Szabadság u. 5.;  

Lipták László, 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 67.;  

Szamosi Mihály, 5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 2.;  

 

Póttagjának:  

 

Faraga Beáta, 5666 Medgyesegyháza, Vécsei u. 10.; 

Machnicz Endre, 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 44/A. 

 

szám alatti lakost megválasztja. 

 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 110/2014. (VIII. 25.) számú Kt. határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 22. 

 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

             jegyző, HVI vezető 

 


