
Helyi Választási Bizottság 

Ikt. sz.: 7774-4/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

mely készült 2019. szeptember 9-én 16.00 órai kezdettel a Polgári Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott Helyi Választási Bizottság ülésén.  

 

Jelen vannak: Vighné Lovász Éva HVB elnök 

Adamik Lászlóné HVB elnökhelyettes 

   Démuth Attiláné HVB tag 

   Zlehovszky István HVB megbízott tag 

   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, HVI vezető 

   Molnár Jánosné HVI tag 

   Tóthné Gál Judit HVI tag 

   Szarkáné Makó Edina jegyzőkönyvvezető 

   

Vighné Lovász Éva HVB elnök: 

Köszönti a HVB ülésén megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal határozatképes és az ülést megnyitja.   

Javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:  

1./ A Helyi Választási Bizottság delegált tagjának eskütétele 

2./ Jelöltek nyilvántartásba vétele a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásra, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 

nyilvántartásba vétele 

3./ Jelöltek szavazólapra történő sorrendjének meghatározása 

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért a napirend megtárgyalásával, kézfeltartással szavazza 

meg.  

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

1. napirend 

A Helyi Választási Bizottság delegált tagjának eskütétele 

 

dr. Váliné Antal Mária jegyző, HVI vezető 

Tájékoztatja a Helyi Választási Bizottság tagjait, hogy a mai napon a Polgári Lokálpatrióta 

Mozgalom Egyesület, mint jelölő szervezet a bizottságba delegálta Zlehovszky Istvánt, aki az 

eskütételt követően egyenrangú tagjává válik a bizottságnak.  

Az eskü kivételére felkéri majd Tóth József polgármestert.  

 

Vighné Lovász Éva HVB elnök 

A fentiek alapján kéri a HVB tagjait, hogy aki egyetért Zlehovszky István HVB megbízott 

tagságával, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Helyi Választási Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  
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27/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a Polgári Helyi 

Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

jelölő szervezet által megbízott Zlehovszky István 4090 Polgár, Rákóczi utca 170 sz. alatti lakos 

delegált tagként történő bejelentésének helyt ad, megbízását elfogadja.  

 

I N D O K O L Á S 

A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 2019. szeptember 9. napján a Bizottság elnökénél 

megbízott tagot jelentett be. 

A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A választási bizottság megbízott 

tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat. A választott és megbízott tagok jogai 

és kötelezettségei – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 41. § (3) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – azonosak. 

A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló 

bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. 

A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és 

személyi azonosítóját, valamint a választási bizottság megjelölését. 

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a 

törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti 

az ügyet. 

A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás 

elfogadásáról vagy visszautasításáról. 

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője 

határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek. 

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrizte, a megbízás megfelel a törvényben 

foglalt feltételeknek, így a választási bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 221 §. (1) bekezdése és 224. §-a biztosítja. 

 

 

Tóth József polgármester 

Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. Kéri Zlehovszky Istvánt, 

hogy az eskü szövegét ismételje az elhangzottak szerint.  

„„Én, (az esküt tevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a helyi választási bizottságban 

betöltött tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. 

(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskütételről szóló jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ napirend 

Jelöltek nyilvántartásba vétele a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásra, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 

nyilvántartásba vétele 

 

Vighné Lovász Éva HVB elnök: 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt a mai napig az alábbi személyek nyújtották be: 

 

- Bacskai Béla Zoltán a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata 

Néppárt polgármesterjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (48 db). A 

Helyi Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté 

váláshoz szükséges 195 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba 

vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Bacskai Béla Zoltán a Fidesz-Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt polgármesterjelöltként való nyilvántartásba 

vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

28/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. 

§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Bacskai Béla Zoltán-t (4090 Polgár, 

Mátyás utca 14. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választására, mint a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a 

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT polgármesterjelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  

A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 
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 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 
 

Indokolás 

Bacskai Béla Zoltán 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választására a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a 

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT polgármesterjelöltjeként való nyilvántartásba vételét 

kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 48 db ajánlóívet. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (3) bekezdés a.) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb 

lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. 
 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Bacskai Béla Zoltán nyilvántartásba 

vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a FIDESZ-MAGYAR 

POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT polgármesterjelöltjét a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon 

nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés a.) 

pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) 

bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és 225. §-án alapul. 

 

Vighné Lovász Éva HVB elnök: 

 

- Dr. Hatvani Zsolt Sándor a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az 

ajánlóíveit (16 db). A Helyi Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után 

megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges 65 aláírás a jogszabálynak megfelelő. 

A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Dr. Hatvani Zsolt Sándor a Fidesz-Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltként való nyilvántartásba 

vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  
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29/2019. (IX. 9.) sz.  HVB határozat 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

307/G. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Dr. Hatvani Zsolt Sándor-t (4090 

Polgár, Somogyi utca 1. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választására, mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  

A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a(z) Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a(z) Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 
 

Indokolás 

Dr. Hatvani Zsolt Sándor 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választására a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 16 db ajánlóívet. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
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A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Hatvani Zsolt Sándor 

nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a 

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon 

nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 

224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

 

 

Vighné Lovász Éva HVB elnök: 

- Kártik József Attila a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata 

Néppárt képviselőjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (16 db). A Helyi 

Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté váláshoz 

szükséges 65 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Kártik József Attila a Fidesz-Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltként való nyilvántartásba 

vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

30/2019. (IX. 9.) sz.  HVB határozat 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

307/G. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Kártik József Attilá-t (4090 

Polgár, Deák Ferenc utca 28. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

évi választására, mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  

A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a(z) Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a(z) Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
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A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 
 

Indokolás 

Kártik József Attila 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választására a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 16 db ajánlóívet. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kártik József Attila 

nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a 

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon 

nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 

224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

 

Vighné Lovász Éva HVB elnök: 

- Zajácz Zoltán a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

képviselőjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (16 db). A Helyi 

Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté váláshoz 

szükséges 65 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Zajácz Zoltán a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és 

a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltként való nyilvántartásba vételével, 

kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

31/2019. (IX. 9.) sz.  HVB határozat 
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A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

307/G. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Zajácz Zoltán-t (4090 Polgár, 

Tiszaúti tanya 15. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választására, mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a(z) Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a(z) Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 

 

Indokolás 

Zajácz Zoltán 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi választására a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

egyéni listás jelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 16 db ajánlóívet. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Zajácz Zoltán nyilvántartásba 

vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a Fidesz-Magyar 
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Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon 

nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 

224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 
 
 

Vighné Lovász Éva HVB elnök: 
- Vámosi Gyula József a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata 

Néppárt képviselőjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (16 db). A Helyi 

Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté váláshoz 

szükséges 65 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Vámosi Gyula József a Fidesz-Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltként való nyilvántartásba 

vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

32/2019. (IX. 9.) sz.  HVB határozat 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

307/G. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Vámosi Gyula József-t (4090 

Polgár, Mátyás utca 47. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választására, mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a(z) Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a(z) Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
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Indokolás 

Vámosi Gyula József 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választására a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 
A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 

A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 16 db ajánlóívet. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Vámosi Gyula József 

nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a 

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon 

nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 

224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 
 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Balogh Bettina a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

képviselőjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (16 db). A Helyi 

Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté váláshoz 

szükséges 65 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Balogh Bettina a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 

és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltként való nyilvántartásba vételével, 

kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

33/2019. (IX. 9.) sz.  HVB határozat 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

307/G. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Balogh Bettiná-t (4090 Polgár, 
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Vereckei utca 46. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választására, mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a(z) Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a(z) Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 

 

Indokolás 

Balogh Bettina 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi választására a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

egyéni listás jelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 

A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 16 db ajánlóívet. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Balogh Bettina nyilvántartásba 

vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon 

nyilvántartásba veszi. 
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A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 

224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Jónás János a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 

képviselőjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (16 db). A Helyi 

Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté váláshoz 

szükséges 65 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Jónás János a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltként való nyilvántartásba vételével, 

kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

34/2019. (IX. 9.) sz.  HVB határozat 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

307/G. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Jónás János-t (4090 Polgár, 

Hősök u. 131.. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására, 

mint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás 

jelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a(z) Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a(z) Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
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Indokolás 

Jónás János 2019. szeptember 6-án a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

évi választására a  Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni 

listás jelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 16 db ajánlóívet. 

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

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 
Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Jónás János nyilvántartásba vétel 

iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a  Fidesz-Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a mai napon nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 

224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Krajczár Gergő a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 

Szervezete roma nemzetiségi képviselőjelöltje, 2019. szeptember 8-án adta le az 

ajánlóíveit (7 db). A Helyi Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, 

hogy a jelöltté váláshoz szükséges 17 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt 

nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Krajczár Gergő egyéni listás jelöltként való 

nyilvántartásba vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  
 

35/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. 

§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Krajczár Gergő-t (4090 Polgár, Bem 

utca 9. sz.) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására, mint a 

Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 
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A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 
 

Indokolás 

Krajczár Gergő 2019. szeptember 8-án  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. évi választására a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Szervezete roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vételét 

kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E3 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 5 db ajánlóívet, 

valamint a 2019. szeptember 8. napján átvett 2 db ajánlóívet. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a 

választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának (17 db), de legalább öt 

választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Krajczár Gergő nyilvántartásba 

vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint Roma Polgárjogi 

Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelöltjét a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására a 

mai napon nyilvántartásba veszi. 
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A határozat a Ve. 132. §-án és a 318. § (2) bekezdésén, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 

§ (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Krajczár Aladár a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 

Szervezete roma nemzetiségi képviselőjelöltje, 2019. szeptember 8-án adta le az 

ajánlóíveit (6 db). A Helyi Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, 

hogy a jelöltté váláshoz szükséges 17 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt 

nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Krajczár Aladár egyéni listás jelöltként való 

nyilvántartásba vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

36/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. 

§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Krajczár Aladár-t (4090 Polgár, Lehel 

utca 50. sz.) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására, mint a 

Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 
 

Indokolás 
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Krajczár Aladár 2019. szeptember 8-án  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. évi választására a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Szervezete roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vételét 

kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E3 jelű 

nyomtatványt. 

A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 5 db ajánlóívet, 

valamint a 2019. szeptember 8. napján átvett 1 db ajánlóívet. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a 

választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának (17 db), de legalább öt 

választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Krajczár Aladár nyilvántartásba 

vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint Roma Polgárjogi 

Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelöltjét a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására a 

mai napon nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 318. § (2) bekezdésén, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 

§ (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Krajczár Aladárné a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 

Szervezete roma nemzetiségi képviselőjelöltje, 2019. szeptember 8-án adta le az 

ajánlóíveit (6 db). A Helyi Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, 

hogy a jelöltté váláshoz szükséges 17 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt 

nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Krajczár Aladárné egyéni listás jelöltként való 

nyilvántartásba vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

37/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. 

§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Krajczár Aladárné-t (4090 Polgár, 

Lehel utca 50. sz.) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására, 

mint a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete roma 

nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 
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A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 
 

Indokolás 

Krajczár Aladárné 2019. szeptember 8-án  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. évi választására a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Szervezete roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vételét 

kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E3 jelű 

nyomtatványt. 

A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 5 db ajánlóívet, 

valamint a 2019. szeptember 8. napján átvett 1 db ajánlóívet. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a 

választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának (17 db), de legalább öt 

választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Krajczár Aladárné nyilvántartásba 

vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint Roma Polgárjogi 

Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelöltjét a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására a 

mai napon nyilvántartásba veszi. 
 



18 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 318. § (2) bekezdésén, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 

§ (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Krajczárné Bartha Mónika a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj Zemplén 

Megyei Szervezete roma nemzetiségi képviselőjelöltje, 2019. szeptember 8-án adta le 

az ajánlóíveit (7 db). A Helyi Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után 

megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges 17 aláírás a jogszabálynak megfelelő. 

A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Krajczárné Bartha Mónika egyéni listás jelöltként 

való nyilvántartásba vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

38/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. 

§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Krajczárné Bartha Móniká-t (4090 

Polgár, Hajdú utca 20/B. sz.) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

választására, mint a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 

roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 
 

Indokolás 
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Krajczárné Bartha Mónika 2019. szeptember 8-án  a települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi választására a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Szervezete roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba 

vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E3 jelű 

nyomtatványt. 

A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 5 db ajánlóívet, 

valamint a 2019. szeptember 8. napján átvett 2 db ajánlóívet. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a 

választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának (17 db), de legalább öt 

választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Krajczárné Bartha Mónika 

nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint 

Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselőjelöltjét a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

választására a mai napon nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 318. § (2) bekezdésén, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 

§ (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Nagy Istvánné a Fiatal Romák Országos Szövetsége roma nemzetiségi 

képviselőjelöltje, 2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (4 db). A Helyi Választási 

Iroda az aláírások ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges 

17 aláírás a jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Nagy Istvánné egyéni listás jelöltként való 

nyilvántartásba vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

39/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. 

§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Nagy Istvánné-t (4090 Polgár, Dankó P. 

u. 5. sz.) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására, mint a 

Fiatal Romák Országos Szövetsége roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjét 

nyilvántartásba veszi. 
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A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  
A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 

Indokolás 

Nagy Istvánné 2019. szeptember 6-án  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. évi választására a Fiatal Romák Országos Szövetsége roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E3 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. szeptember 6. napján átvett 4 db ajánlóívet. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a 

választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának (17 db), de legalább öt 

választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Nagy Istvánné nyilvántartásba vétel 

iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a Fiatal Romák Országos 

Szövetsége roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjét a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi választására a mai napon nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 318. § (2) bekezdésén, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 

§ (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 
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Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Nagy István a Fiatal Romák Országos Szövetsége roma nemzetiségi képviselőjelöltje, 

2019. szeptember 6-án adta le az ajánlóíveit (4 db). A Helyi Választási Iroda az aláírások 

ellenőrzése után megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges 17 aláírás a 

jogszabálynak megfelelő. A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Nagy István egyéni listás jelöltként való 

nyilvántartásba vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

40/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. 

§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Nagy István-t (4090 Polgár, Dankó P. u. 

5. sz.) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására, mint a Fiatal 

Romák Országos Szövetsége roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjét 

nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  

A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 

Indokolás 

Nagy István 2019. szeptember 6-án  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 

évi választására a Fiatal Romák Országos Szövetsége roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 
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használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E3 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. szeptember 6. napján átvett 4 db ajánlóívet. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 

települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a 

választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának (17 db), de legalább öt 

választópolgárnak az ajánlása szükséges. 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Nagy István nyilvántartásba vétel 

iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a Fiatal Romák Országos 

Szövetsége roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjét a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi választására a mai napon nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 318. § (2) bekezdésén, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 59. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 

§ (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök: 
- Kovács Máté a Magyar Munkáspárt képviselőjelöltje, 2019. szeptember 9-én adta le az 

ajánlóíveit (25 db). A Helyi Választási Iroda az aláírások ellenőrzése után 

megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges 65 aláírás a jogszabálynak megfelelő. 

A jelölt nyilvántartásba vehető.  

 

Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért Kovács Máté a Magyar Munkáspárt egyéni listás 

jelöltként való nyilvántartásba vételével, kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta.  

 

41/2019. (IX. 9.) sz.  HVB határozat 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

307/G. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Kovács Máté-t (4090 Polgár, 

Táncsics 88. sz.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására, 

mint a Magyar Munkáspárt egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba veszi. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  

A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a(z) Polgári Helyi Választási 

Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnak (4024 

Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést jogszabálysértésre 

hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 

benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. szeptember 12. 16.00 óráig a(z) Polgári Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen. 
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

 a fellebbezés jogalapját, 

 a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

 a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját. 
A fellebbezés tartalmazhatja: 

 a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 

 

Indokolás 

Kovács Máté 2019. szeptember 9-án a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi választására a Magyar Munkáspárt egyéni listás jelöltjeként való nyilvántartásba 

vételét kérte. 
 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű 

nyomtatványt. 
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. augusztus 24. napján átvett 25 db ajánlóívet. 

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

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 

Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi 

küszöbszámnak. 
 

A(z) Polgári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kovács Máté nyilvántartásba 

vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért, mint a Magyar 

Munkáspárt egyéni listás jelöltjét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

évi választására a mai napon nyilvántartásba veszi. 
 

A határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 

224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 
 

 

3./ napirend 

 Jelöltek szavazólapra történő sorrendjének meghatározása 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök 

Javasolja, hogy a szavazólapra kerülés sorrendjének meghatározását a polgármester jelöltekkel 

kezdjék, majd ezt követően az önkormányzati képviselők sorrendjét sorsolják, végül a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők sorrendjét határozzák meg.  
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a boríték a két polgármester jelölt nevét tartalmazza és megkér 

két tagot, hogy abból egyet-egyet húzzanak.  

 

A sorsolást követően az alábbi sorrend alakult ki: 

1. Tóth József 

2. Bacskai Béla Zoltán.  

 

42/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a Polgári Helyi 

Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§. (1) és (2) 

bekezdése alapján, a sorsolást követően, megállapította a polgármesterjelöltek szavazólapra 

kerülésének sorrendjét az alábbiak szerint: 

 

1. Tóth József 

2. Bacskai Béla Zoltán 

A jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 

kérelembe foglalható. 

I N D O K O L Á S 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160.§. (1) és (2) bekezdése alapján a helyi 

választási bizottság feladata kisorsolni a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. A 19/2019. 

(VII.29.) IM rendelet 34.§ (1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019. szeptember 9-én, 16 

óra után kell elvégezni. 

A Helyi Választási Bizottság a sorsolást mai ülésén megtartotta és a rendelkező részben 

foglaltak szerint a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét megállapította. 

Jelen határozat a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. 

§-ban foglaltakon alapul. 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök 

A boríték 21 nyilvántartásba vett önkormányzati képviselő jelölt nevét tartalmazza, melynek 

húzására felkéri a tagokat.  

 

A sorsolást követően az alábbi sorrend alakult ki: 

 

1. Kovácsné Hamar Éva 

2. Tóth Csaba Ferenc 

3. Német Máté Tibor 

4. Mecsei Dezső 

5. Molnár János 

6. Farkas Bertalan 

7. Dr. Faragóné Béres Edit 

8. Dr. Vámosi Judit 

9. Vámosi Gyula József 
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10. Vincze Attila István 

11. Czaga János 

12. Struba József 

13. Zajácz Zoltán 

14. Kovács Máté 

15. Jónás János 

16. Szabó Tiborné 

17. Balogh Bettina 

18. Béke László 

19. Dr. Hatvani Zsolt Sándor 

20. Kártik József Attila 

21. Oláh József 

43/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a Polgári Helyi 

Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§. (1) és (2) 

bekezdése alapján, a sorsolást követően, megállapította az egyéni listás jelöltek szavazólapra 

kerülésének sorrendjét az alábbiak szerint: 

 

1. Kovácsné Hamar Éva 

2. Tóth Csaba Ferenc 

3. Német Máté Tibor 

4. Mecsei Dezső 

5. Molnár János 

6. Farkas Bertalan 

7. Dr. Faragóné Béres Edit Eszter 

8. Dr. Vámosi Judit 

9. Vámosi Gyula József 

10. Vincze Attila István 

11. Czaga János 

12. Struba József 

13. Zajácz Zoltán 

14. Kovács Máté 

15. Jónás János 

16. Szabó Tiborné 

17. Balogh Bettina 

18. Béke László 

19. Dr. Hatvani Zsolt Sándor 

20. Kártik József Attila 

21. Oláh József 

 

A jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 

kérelembe foglalható. 
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I N D O K O L Á S 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160.§. (1) és (2) bekezdése alapján a helyi 

választási bizottság feladata kisorsolni a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. A 19/2019. 

(VII.29.) IM rendelet 34.§ (1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019. szeptember 9-én, 16 

óra után kell elvégezni. 

A Helyi Választási Bizottság a sorsolást mai ülésén megtartotta és a rendelkező részben 

foglaltak szerint a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét megállapította. 

Jelen határozat a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. 

§-ban foglaltakon alapul. 

 

 

Víghné Lovász Éva HVB elnök 

A boríték 15 nyilvántartásba vett nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölt nevét tartalmazza, 

melynek húzására felkéri a tagokat.  

 

A sorsolást követően az alábbi sorrend alakult ki: 

1. Gábor Tünde Emese 

2. Szitai István 

3. Farkas Bertalan 

4. Balogh Attila 

5. Vadász Lajos 

6. Rácz Bertalanné 

7. Krajczárné Bartha Mónika 

8. Balogh Gusztáv 

9. Krajczár Aladárné 

10. Siroki Gábor 

11. Nagy Istvánné 

12. Krajczár Aladár 

13. Rácz Gyula 

14. Krajczár Gergő 

15. Nagy István  

44/2019. (IX. 9.) sz. HVB határozat 

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására a Polgári Helyi 

Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§. (1) és (2) 

bekezdése alapján, a sorsolást követően, megállapította a roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelöltek szavazólapra kerülésének sorrendjét az alábbiak szerint: 

 

1. Gábor Tünde Emese 

2. Szitai István 

3. Farkas Bertalan 

4. Balogh Attila 

5. Vadász Lajos 
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6. Rácz Bertalanné 

7. Krajczárné Bartha Mónika 

8. Balogh Gusztáv 

9. Krajczár Aladárné 

10. Siroki Gábor 

11. Nagy Istvánné 

12. Krajczár Aladár 

13. Rácz Gyula 

14. Krajczár Gergő 

15. Nagy István  

 

A jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 

kérelembe foglalható. 

I N D O K O L Á S 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160.§. (1) és (2) bekezdése alapján a helyi 

választási bizottság feladata kisorsolni a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. A 19/2019. 

(VII.29.) IM rendelet 34.§ (1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019. szeptember 9-én, 16 

óra után kell elvégezni. 

A Helyi Választási Bizottság a sorsolást mai ülésén megtartotta és a rendelkező részben 

foglaltak szerint a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét megállapította. 

Jelen határozat a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. 

§-ban foglaltakon alapul. 

 

 

 

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért Bizottság elnöke megköszönte a 

jelenlévők munkáját és a Helyi Választási Bizottság ülését bezárta.  

 

K.m.f. 

         

 

         Víghné Lovász Éva  

                HVB elnök 


