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Javaslat a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
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Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban : Ve. ) 
meghatározása 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 Ve. 21.§.-a értelmében a Területi Választási Bizottság 3 tagját és legalább 2 
póttagját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának kitűzését követően a Területi Választási Iroda Vezetője – azaz a 
megyei főjegyző – indítványára a megyei közgyűlés választja meg. 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. évi általános választását  - 270/2014. ( VII.23.) KE 
határozatával – 2014. október 12-re tűzte ki. 
 
A Területi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira tett főjegyzői indítványhoz a Ve. 
értelmében módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a Közgyűlés. 
 
A választási bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános 
választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 
 
Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (IX.01.) 
közgyűlési határozata a 2010-2014. választási 
ciklus választási bizottsági tagjai munkájának 
elismeréséről: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010-
2014-es választási ciklusra megválasztott Tolna 
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Megyei Területi Választási Bizottság tagjai és 
póttagja munkáját megköszöni. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy ezen 

döntéséről az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (IX.01.) 

közgyűlési határozata a 2014-2019. választási 
ciklus Területi Választási Bizottságának 
megválasztásáról: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 
2013. évi XXXVI. törvény 21.§.-ában kapott 
felhatalmazás alapján – a Tolna Megyei Területi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az 
alábbi személyeket megválasztja: 

 
A bizottság tagjai: 
- dr.Bodri István 
- dr. Dobos István, 
- dr. Fusz György, 
A bizottság póttagjai: 
- Foltinné Götz Ágnes, 
- Ódor János. 
 

2.   A Közgyűlés felkéri Kapitány Zsoltot, a Közgyűlés 
alelnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az 
érintettek eskütételéről, illetve kiértesítéséről 
gondoskodjanak. 
 
Felelős: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke 
 dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
 
 
Szekszárd, 2014. augusztus 18 . 
 
 
 
        dr. Bartos Georgina 
         megyei főjegyző 


