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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Köztársasági Elnök Úr 2014. július 23-án a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását  2014. október  12-éra tűzte ki.  A választások 
előkészítését és lebonyolítását a Helyi Választási Bizottság végzi. 
 
A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény alapján : 
 
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK  
10. A választási bizottság  
14. § (1) 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.  
(2) Választási bizottságok:  
a) Nemzeti Választási Bizottság,  
b) területi választási bizottság,  
c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,  
d) helyi választási bizottság,  
e) szavazatszámláló bizottság.  
(3) Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és 
hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja.  
(4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság, valamint az 
egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a területi 
választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több 
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll.  



15. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a helyi választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban 
előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a 
munkáltató fizet.  
(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai 
megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.  
 
11. A választási bizottság tagjai  
16. § A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll.  
17. § (1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171. § (1) bekezdésében 
foglaltak kivételével  
a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen,  
b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak csak az országgyűlési 
egyéni választókerületben,  
c) a területi választási bizottságnak csak a megyében, illetve fővárosban,  
d) a Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi  
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.  
(2) A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az 
lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.  
(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagja az lehet, aki a (2) bekezdésben foglalt 
feltételnek megfelel és jogi egyetemi diplomával rendelkezik.  
(4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.  
18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja 
a) a köztársasági elnök,  
b) a háznagy,  
c) képviselő,  
d) alpolgármester,  
e) jegyző,  
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,  
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint  
h) jelölt.  
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl  
a) párt tagja,  
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,  
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,  
d) 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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.  
19. § (1) A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei - a 41. § (3) bekezdésében és 
a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - azonosak.  
(2) A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.  



(3) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai tiszteletdíjának havi összege a 
közszolgálati tisztviselői illetményalap tízszerese. A Nemzeti Választási Bizottság elnöke 
tiszteletdíjának havi összege a közszolgálati tisztviselői illetményalap tizenötszöröse.  
(4) A Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjai az eskü- vagy fogadalom letételétől 
kezdődően a megbízatásuk ideje alatt, legfeljebb azonban az általános választás napját 
megelőző ötvenedik naptól az általános választás napját követő huszadik napig, a Nemzeti 
Választási Bizottság választott tagjait megillető havi tiszteletdíjjal megegyező mértékű 
tiszteletdíjra, illetve annak időarányos részére jogosultak.  
(5) A Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai - a Nemzeti Választási Bizottság 
működése kapcsán felmerülő - a miniszter rendeletében meghatározott, indokolt és igazolt 
költségeik megtérítésére jogosultak.  
 
12. A választási bizottság tagjainak megválasztása  
20. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök 
javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai 
megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre.  
(2) A Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásához a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  
(3) Ha az első szavazás eredménytelen, második szavazást kell tartani. Ha a második szavazás 
is eredménytelen, a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásához 
a jelen lévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges. A második és 
további szavazásra a köztársasági elnök új jelölteket javasolhat.  
21. § A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei 
közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának 
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; 
személyükre a területi választási iroda vezetője tesz indítványt.  
22. § Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább 
két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-
testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt.  
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. 
 
 
Megkerestem a 2010-ean megválasztott bizottsági tagokat – akik ezen kritériumoknak 
megfelelnek –, hogy vállalnák-e továbbra is e tisztséget. Mindegyikük úgy nyilatkozott, hogy 
vállalják a megbízatást.  
Tagok voltak: 

- Surman Mátyásné  HVB elnök 
- Fabók Györgyné  HVB tag 



- Katona Györgyné  HVB tag 
Póttagok: 

- Hornyák Gyula  HVB tag 
- Cserna András  HVB tag 

 
 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási bizottság tagjaira az alábbiak szerint teszek javaslatot:  
 
1./Surman Mátyásné                                        Újhartyán,, Malom  utca 37.sz. 
2./Katona Györgyné                                            Újhartyán, Szép utca 22.sz 
3./Cserna András              Újhartyán, Fő utca 30.sz 
  
Póttagok:  
4./Fabók Györgyné                                            Újhartyán, Monori u.14.sz. 
5./Hornyák Gyula                         Újhartyán,Pilisi utca 12.sz 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjainak eskütételéről, valamint 
részükre a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.  
 
 
  
  


