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Közfelhívás a Községi Választási Bizottságok tagjaira vonatkozó
javaslatok benyújtására

Lendva Község Választási Bizottsága, a Roma Közösség képviselőinek választására
vonatkozó Különleges Községi Választási Bizottság, valamint a nemzetiségi képviselők
választására vonatkozó Különleges Községi Választási Bizottság tagjainak
mandátuma 2018. 05. 30-án megszűnik. Ennek következtében új bizottságok
kinevezésével kapcsolatos eljárások lebonyolítása szükséges.
A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény (az SzK Hivatalos Lapja, 45/08,
83/12. 9es 68/17 sz.) 35. cikke úgy rendelkezik, hogy a Községi Választási Bizottság
elnökből és három tagból, valamint azok helyetteseiből áll. A választási bizottság
elnökét és helyettesét a bírák, illetve egyéb okleveles jogászok közül nevezik ki. A
választási bizottság többi tagját és helyetteseit a község politikai pártjainak, illetve a
polgárok egyéb szervezeteinek, valamint a polgárok javaslatára nevezik ki.
A javasolt jelölteknek a községben állandó lakhellyel kell rendelkezniük, kivéve a
javasolt bizottsági elnökjelölteket és elnökhelyettes jelölteket, ezek olyan személyek is
lehetnek, akik választási jogaikat nem Lendva Községben gyakorolják.
A választási bizottság tagjai egyúttal nem jelöltethetik magukat az általuk vezetett
választásokon (Parlamenti választásokról szóló törvény 25. cikke (az SzK Hivatalos L.,
109/06 – UPB, 54/07-odl.US és 23/17 sz.), mely a Helyhatósági választásokról szóló
törvény 4. cikkével összhangban értelemszerűen alkalmazandó a helyhatósági
választásokra is. Egyébként a Helyhatósági választásokról szóló törvény a választási
bizottsági tagok kinevezésének, illetve tisztségük ellátásának nem szab korlátokat.
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Erre való tekintet nélkül a tisztségek összeférhetetlenségét általános szinten az
Integritásról és a korrupció megakadályozásáról szóló törvény (az SzK Hivatalos L.,
69/11-UPB. sz.) szabályozza.
A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a mellékelt űrlapokon tegyen javaslatot a
Községi Választási Bizottságok kinevezésére. A javaslatokhoz mellékelni kell a jelöltek
egyetértését is. A javaslatokat a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság elbírálja, majd a Községi Tanácsnak javasolja a Községi Választási
Bizottságok kinevezését a következő megbízatási időszakra.
Az idejében beérkezett javaslatoknak azokat a javaslatokat tekintjük, melyek
legkésőbb 2018.05.4-ig (péntek) érkeznek meg Lendva Község - Mandátumvizsgáló,
Választási és Kinevezési Bizottság székhelyére, Főutca 20, 9220 Lendva. A javaslatokat
írásban zárt borítékban küldjék meg és tűntessék fel: Közfelhívás - „A Községi
Választási Bizottságok kinevezésére vonatkozó javaslat – Ne bontsd fel”.
További tájékoztatást személyesen a Községi Igazgatóság székhelyén kaphat (Jasna
Bračič-Szabó), telefon: 577 25 23, illetve e-mail: obcina@lendava.si.
Üdvözlettel!

Összeállította:
Jasna BRAČIČ-SZABÓ

A Bizottság elnöke:
Janez SOMI

Melléklet:
- javaslat-nyilvántartási lista
- jelölt egyetértése
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