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Előterjesztés 

 

A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjainak és 

póttagjainak megválasztásáról 

  
1. előterjesztés száma: 21/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslat  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség (Mötv. 50. § - 42. § 2)) 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §- ában 

foglaltak alapján az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-

testülete az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) 

vezetőjének indítványára választja meg az országgyűlési egyéni választókerületi választási 

bizottság (a továbbiakban: OEVB) három tagját és legalább két póttagot. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2018. (I.31.) határozatával választotta meg 

a Fejér megyei 03. számú OEVB tagjait és póttagjait.  

 

Az OEVB választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott 

választási bizottság alakuló üléséig tart.  

Fentiekre tekintettel az OEVB működőképességéhez, a határozatképesség biztosításához 

szükséges az új tagok, valamint a póttagok megválasztása. 

A Ve. 25. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 

indítványhoz (országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének indítványa) 

módosító javaslat nem nyújtható be.  

A Ve. 25.§ (3) bekezdése szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

egy szavazással dönt a képviselő-testület. 

Az OEVB megválasztott tagjainak és póttagjainak a megválasztásukat követő öt napon belül 

esküt vagy fogadalmat kell tenniük a polgármester előtt. (Ve. 37.§. (1) bek.; (3) bek.)  

  

A fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság választott tagjainak és póttagjainak megválasztására 

vonatkozó javaslatomat.  
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Tájékoztatom továbbá a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt 

jelöltekkel szemben a Ve. 18.§-ban foglalt összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem 

áll fenn, továbbá választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

Bicske, 2022. február 9. 

                                                                               

                         Fritz Gábor 

                          OEVI vezető 

                                                                                               

 

1. melléklet az 21/2022. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva a Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

• Horváthné Dr. Porvay Judit (2462 Martonvásár, Ady E. u. 3.) 

• Tóth Balázs Károly (2462 Martonvásár, Tátra u. 11.) 

• Hamar Zoltán (2093 Budajenő, Dom utca 3.) 

 

2. A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1. 

számú póttagjának az alábbi személyt választja meg: 

 

• Dr. Konrád Viktória (2060 Bicske, Szent László utca 9.) 

 

3. A Fejér megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2. 

számú póttagjának az alábbi személyt választja meg: 

 

• Molnár Tamás ( 2481 Velence, Jázmin utca 8.) 

 

 

Határidő: 2022. február 20. 

Felelős: OEVI vezető 

 

 


