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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. október 21-i ALAKULÓ ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Helyi Választási Bizottság beszámolója 

 

A napirend előterjesztője: Vokó Vilmos HVB elnök 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint az Önök előtt is ismert, a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. A Nemzeti Választási 

Bizottság (a továbbiakban: NVB) – a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvényben foglaltak értelmében – 183/2019. számú határozatával ugyanerre a napra tűzte ki a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. 

Településünkön a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására került 

sor. 

 

A képviselő-testület 37/2019. (VIII.28.) számú határozatával választotta meg a helyi 

választási bizottság tagjait. 

 

A vonatkozó jogszabályok értelmében 2019. augusztus 8-tól 2019. szeptember 9-ig állíthattak 

jelöltet a jelölő szervezetek, valamint adhatták le bejelentésüket a független jelöltek.  

 

Mánfa településen 3 fő polgármesterjelölt, 9 fő egyéni képviselőjelölt, valamint 11 fő roma 

nemzetiségi jelölt gyűjtötte össze a bejelentéshez szükséges számú ajánlást. A jelölteket a 

helyi választási bizottság jogszerűen nyilvántartásba vette. 

 

Sem a választás napját megelőzően, sem a szavazás napján rendkívüli esemény nem történt, 

jogorvoslati kérelem nem érkezett a választási bizottsághoz. 

 

A névjegyzéken szereplő 639 választópolgárból 348-an járultak az urnákhoz, ez 54,46%-os 

részvételi arányt jelent.  

 

A település polgárai polgármesternek Takács Zsolt urat választották meg 214 szavazattal.  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

értelmében – lakosságszámunkra figyelemmel – a képviselő-testület létszáma változatlanul 4 

fő. 

 

A képviselő-testület tagjaivá a választópolgárok Pál Zsoltot (183 szavazattal), Konyári Zsoltot 

(162 szavazattal), Varga Sándort (144 szavazattal) és Hurtonné Rácz Máriát (115 szavazattal) 

választották meg. 

 



A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 3 jelölő szervezet 11 jelöltjét 

vette nyilvántartásba a választási bizottság. A választás kitűzésének napján a névjegyzékben 

szereplő választópolgárok száma alapján a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testülete településünkön három főből állhat. A 76,77%-os részvételi aránnyal (99 

választópolgárból 76-an adták le voksukat) lezajlott választáson a nemzetiségi névjegyzéken 

szereplő választópolgárok Tábor Józsefet (32 szavazattal), Dunai Györgyöt (28 szavazattal) és 

Samu Ferencnét (26 szavazattal) választották képviselőjükké. Tábor József és Dunai György a 

„Lungo-Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet, Samu 

Ferencné a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet jelöltje. 

 

A helyi választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése ellen a törvényes 

határidőn belül nem érkezett fellebbezés, így az jogerőre emelkedett. 

 

A helyi választási bizottság nevében köszönöm a választópolgárok aktív részvételét, a 

megválasztott képviselőknek eredményes, jó munkát kívánok. 

 

Mánfa, 2019. október 17. 

 

 

 

 

Vókó Vilmos 

a helyi választási bizottság 

elnöke 


