Hantosi Helyi Y álasztási Bizottság
2434Hantos, Nagylóki ú t 3.

JEGYZőxÖi,ryv
§é szÜlt: 2019. szeptember hó 18. napján 16.45 órai kezdettel a Nagylóki Közös
Onkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsé gé n, a Hantosi Hetyi Választási Bizottság (a
továbbiakban: HVB vagy bizottság) nyilvános ülé sé ről.
Jelen

vannak:

Nagy Gyuláné
Né methné Hóringer Margit
Fodor Miklósné
Varga Antal

HVB elnök
HVB elnökhelyettes
HVB tag
HVB tag

HVI ré szé ről:

dr. Ambrózi Sándor

HVI vezető

Továbbá:

Fodor János
Bugyik Katalin
kovácsné kardos valé ria
Nagy Attila
Nagyné Gombos Katalin
Kohl Balázs
Kapás Dániel

ké pviselőjelölt
ké pviselőjelölt

Jelenlé ti iv a jegyzőkönyvhöz

ké pvi selőj elölt/pol gármesterj elölt

ké pviselőjelölt
ké pviselőjelölt
ké pviselőjelölt
ké pviselőjelölt

mellé kelve.

NaeY Gvuláné HVB elnök: Köszönti a jelenlevőket. Megállapí tja, hogy a bizottság 5
megválasztott é s eskÜt tett tagjából 4 tag jelen van, a bizottság határozatké pes, az üié st
megnyitja, Vancsik Vivien bizottsági tag előzetesen jelezte távolmaradását A Ve. é rtelmé ben
a bizottság Ülé sé ről jegyzőkönyvet kell ké szí teni. A jegyzőkönyvet az elnök, egy választott
tag, valamint a HVI vezető hitelesí ti a|áirásával. Jegyzőkönyv-hitelesí tőnek javasolja Varga
Antal bizottsági tagot.

A

bizottság egyhangú 4 igen szavazattal meghozta az ülé s 1. jegyzőkönyvbe foglatt
dÖnté sé t,az Ülé sről ké szülő jegyzőkönyv jegyzőkönyv-hitelesí tőjé nek Varga Antal rrvn
tagot megválasztotta.
Naev Gvuláné HVB elnök: Ismerteti

a bizottság napirendjé nek tervezeté t.

Napirend tervezet:
l . Szav azőIapok adattartalmának

Előadó:

HVB elnök

jó

v é hagy ása é s el lenőrzé s e

2. Bejelenté sek

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

A

bizottság egyhangú 4 igen szavazattal meghozta az ülé s 2. jegyzőkönyvbe foglalt
dönté sé t, a javasolt napirendet elfogadta.

1. Narrirend : szav azőlapok adattartalmának jóváhagyása é s ellenőrzé se

Előadó: HVB elnök

dr. Ambrózi Sándor HVI vezető: Ismerteti, hogy a 2019. szeptember 9-é n megtartott
bizottsági ülé sen meghozott határozatok ellen jogorvoslati ké relem nem é rkezett, valú ennyi
határozatjogerőre emelkedett. A választási eljárásról szóló törvé ny 162. § é rtelmé bena

a váLasztási bizottsághagyja jővá azt követően, hogy valamennyi
bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vé tele tfugyában határozatot hozott. Ha a
szavazőlaP adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati dönté s vagy a
nyilvántartásból való törlé s következté ben - megválto zik a szavazőlap adattartalÁa, a
választási bizottság ú jabb jóváhagyására nincs szüksé g, a választási iroda gondoskodik a
változások átvezeté sé rő| a szavazőlapon, é s erről tájé koztatja a jelölő szervezeteket é s a
fliggetlen jelölteket. A Nemzeti Választási Iroda elnöke által kiadott Forgatókönyv alapján a
HVI-nek szeptember 17. napján előzetes ellenőrzé st kellett lefolytatnia, é s szinté n a
ForgatókÖnyv irja elő, hogy a HVB-nek szeptember 18-án kell meghoznia a dönté sé t a
szavazőlap adattartalmával kapcsolatban, külön-külön a polgármesteri é s a ké pviselői
szavazŐIap tekinteté ben. Amennyiben a bemutatásra kerülő tervezet megfeleló, űgy a
NYOMTATHATÓ jelzé st kel| rávezetni, é s valamennyi jelenlé vő bizottsági -tagnak alá kell
Í rnia. Ha aminták nem megfelelőek, űgy azt je|eznikeLl az NVI felé , é s javí tástkövetően a
holnapi nap folyamán ismé telten meg kell tárgyalni a javí tott adattartalmat. Ké ri, hogy a
bizottság ellenőizze a szavazőlapokat, összevetve a jelöltek által benyú jtott E2
formanyomtatvánnyal, é s hozzon határozatot a szavazólapok adattartalmáról.
szavazŐLap adattartalmát

A bizottság mind

polgármesteri, mind a ké pviselői szavazólapok adattartalmát ellenőrizte, a
minta szavazólapokat hibátlannak találta.
a

Nagv Gvuláné elnök: Javasolja, hogy a bizottság hozzon határozatot a polgármester
választási szavazőlap adattartalmának jóváhagyásáról. Ké ri, hogy aki ezzel egyeté rt,

ké zfelemelé ssel szavazzon.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság

a jelenlé vő 4 tag szavazásával, 4 igen szavazattal, 0
el|enszavazattal a következő dönté st hozta:

Hantosi Helvi választási Bizottsáe
18/2019. (IX.18.) határozata
a helyi Önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek 2019, október 13. napjára

kitűzött

általános választásának polgármester választási szavaző|apja adattartalmának
jóváhagyásáról

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szőló 2013. é vi XXXVI. törvé ny
(a továbbiakban: Ve.) 162. § (l) bekezdé sé benfoglalt hatásköré ben eljárva, figyelemmel arra,

hogy korábban valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántarlásba vé tele tárgyában
határozatot hozott, ú gy határoz, hogy a helyi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek
2019. október 13. naplára kitűzött általános választásának polgármester választási
szav azől ap ja ad att artal mát a határ o zat m el l é kl eté t kep ező tart al omm a l j őv áhagy j a.

A választási bizottságnak a szavazőIap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos
határozata ellen nincs helye fellebbezé snek. A választási bizottságnak a szavazőlap
adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bí rósági felülvizsgálati ké relmet
Úgy kell benyú jtani, hogy az legké sőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát
kÖvető napon megé rkezzen a megtámadott határozatot hoző választási bizottsághoz. A

bí rósági felülvizsgálati ké relmet aválasztási bizottság szé khelye szerinti í té lőtábla, a Nemzeti
Választási Bizottság eseté n a Kú ria biráIja el. A bí róság a bí rósági felülvizsgálati ké relemről
legké sőbb a felterjeszté sé t követő napon dönt.

Indokolds

A Ve. 162. § (l) bekezdé se é rtelmé bena szavazőIap adattartalmát a váIasztási bizottság
hagyja jővá azt kÖvetően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba]
vé tele tárgyábanhatározatothozott. A Ve, 307lL § (1) bekezdé se szerint ktiion szavazőlap
szolgál az egyé ni listás, az egyé ni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás é s á
fopo gármester-v ál asztásra.
1

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 9. napján megtartott ülé sé n
valamennYi jelÖlt tekinteté ben határozatot hozott, valamennyi dönté s jogerőre emelkeclett. A
NagYlóki Helyi Választási Iroda által elvé gzett előzetes ellenőrzé st követően a bizottság
e|vé gezte a helyi Önkonnányzati ké pviselők é s polgármesterek 2019. október 13. naplára
kitűzÖtt általános választásának polgármester választási szavaző|apja adattartalmárrak
vizsgá|atát, é s megállapí totta, hogy az a jogszabályoknak, a rendelkeié sre álló iratoknak,
valamint abizottság korábbi dönté seinek megfelel, igy azt a rendelkező ré szben foglaltak
szerint jóváhagyta.
A

dÖnté s jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek ké pezik. A jogorvoslat lehetősé gé ről a

Ye,240.

§

rendelkezik.

Hantos, 2019. szeptember 18.

Nagy Gyuláné
elnök

NaeY Gvuláné elnÖ!: Javasolja, hogy a bizottság hozzonhatározatot a helyi önkormányzati
ké Pviselő választási szavazőlap adattartalmának jőváhagyásáról. Ké ri, hogy aki ezzel
egyeté rt, ké zfelemelé sselszavazzon.

A Hantosi HelYi Választási Bizottság

a jelenlé vő 4 tag szavazásával,
el|enszavazattal a következő dönté st hozta..

4 igen

szavazattal, 0

Hantosi Helvi választási Bizottság
19/2019. (IX.18.) határozata

Önkormányzatiké pviselők é s polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
általános választásának helyi önkormányzati ké pviselő válas ztási szaiazőlapja
adattartalmána k jóváhagyásáról

a helYi

A Hantosi Helyi Választási Bizottság

a választási eljárásról szőlő 2013. é vi XXXVI. törvé ny
Ye.) 162. § (1) bekezdé sé benfoglalt hatásköré ben eljárva, figyelemmel arrá,
hogY korábban valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba Űele tárgyihan
határozatot hozott, Úgy határoz, hogy a helyi önkonnányzati ké pviselők é s polgármósterek
2019, október l3. napjára kitűzött általános választásának helyi önkormányzaii ké pviselő
(a továbbiakban:

választási szavazólapja adattartalmát ahatározat mellé kleté tké pező tar-talomrnál jóváhágyja.

A választási bizottságnak a szavazőlap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos
határozata ellen nincs helye fellebbezé snek. A választási bizottűgnak a siavazőlap
adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bí rósági felú vizsgálati ké relmet

ÚgY kell benyú jtani, hogy az legké sőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát
kÖvető napon megé rkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottú ghoz. A
bí rósági felÜlvizsgálati ké relm et a vá|asztási bizottság szé khelye szerinti í té lőtábla, a Nemzeti
Választási Bizottság eseté n a KÚria birá|ja el. A bí róság a bí rósági felülvizsgálati ké relemről
legké sőbb a felterjeszté sé tkövető napon dönt.

Indokolds

A Ve. 162. § (1) bekezdé se é rtelmé bena szavazőlap adattartalmát a választási bizottság
hagYja jővá azt kÖvetően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásbavé tele tárgyában határozatot hozott. A Ve. 3O7lL § (1) bekezdé se szerint kiilön szavazőlap
szolgál az egyé ni listás, az egyé ni választókenileti, a polgármester-, a megyei listás é s a
főpol gármester-vál

as

ztásra.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 9. napján megtartott ülé sé n
valamennyi jelÖlt tekinteté benhatározatot hozott, valamennyi dönté s jogeróre emelkedett. A
NagYlóki Helyi Választási Iroda által ebé gzett előzetes ellenőrzé st követően a bizottság
elvé gezte a helyi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek 2019. október 13. napjárá
kitűzÖtt általános választásának helyi önkormányzati ké pviselő választási sravazilápia
adattartalmának vizsgálatát, é s megállapí totta, hogy az a jogszabályoknak, a rendelkezé ire
álló iratoknak, valamint a bizottság korábbi dönté seinek megfelel, í gy azt a rendelkező
ré szben fo glaltak szerint j óváh agyta.
A

dÖnté s jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek ké pezik. A jogorvoslat lehetősé gé ről a

Ye.240.

§

rendelkezik,

Hantos, 2019. szeptember 18.

Nagy Gyuláné
elnök
2. Napirend: Bejelenté sek

A HVI vezetője ismertette

a bizottság további várható feladatait.

Naey Gvuláné elnök: Több napirendi pont nem lé vé nmegköszönte
HVB ülé sé tbezárta,

[\-c.ft {,lu1c

a

jelenlé vők munkáját,

d.r|
3r,

Nagy Gyuláné
elnök

o

a"

ffi

j

ándor

HVI ve

Varga Antal
egyzőkönyv-hitelesí tő

a

Hantosi Helyi Y álasztási Bizottság
2434 Hantos, Nagylóki ú t 3.

ME GHÍ VÓ
Tí sztelettel meghí vom a Hantosí Hetyi yálasztási Bizottság
20|9. szeptember 18. napján (szerdán) 16.45 órakor tartandó ülé sé re.

Az Ülé s helYe: NagYtóki Közös Önkorm ányzattHivatal Hantosi Kirendeltsé ge
(2434 Hantos, Nagylókí ú t 3.)

Javasolt napirend:

l. szavazólapok adattartalmrának
Előadó: HVB elnök

jóvráhagyása é s ellen őrzé se

2. Bejelenté sek

Hantos, 2019. szeptember 12.

^*{*:,y:^l
Nagy Gyuláné
HVB elnök

fr3
Ké rem. hoEv amennviben az ülé sen nem tud ré szt venni. azt a Közös
ielezni szí veskedien!
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a Hantosí Helyí Yálasztási Bizottság
2019. szeptember 18. napján tartottnyilvános üté sé re

Elnök:

Nagy

Gyuláí ré

Tagok:

Fodor
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Helyi Választási
Iroda vezető
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dr. Ambrózi Sándor
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választás 2019.10.13
AmbróziSándor

Országos.önkormányzati
Leké rdező: Dr.
32364 - Nagylók

Dátum:
Lapszám:

szAvAzÓLAP ELLENÖRZó usrn (ollgA)
R-VÁLASZTÁS
2019.10.13

PO LGÁRM ESTE

paramé terek:
Lista tí pusa: polgármester-választás
Megye neve: FEJER megye
Települé s: Hantos

HANTos

É rué nyesenszavazni tegfeljebb 1 jelöltre tehet!

1

rórn rÁnos
FÜGGETLEN
2

VARGA

ú szló

FÜGGETLEN
3

KOVÁCSNÉ KARDOS VALÉ RIA
FÜGGETLEN

*** Lista vé 9e ***

2019.09.17 08:31:15
1

Országos.önkormányzativálasáás
Leké rdező: Dr. Ambrózi Jqlluul
'l Sándor

2019.10.13

Dátum:
Lapszám:

32364 _ Nagylók

szAvAzÓLAP ELLENÖRZó usrn (ollgA)

Paramé terek:

EGYÉ NI LISTÁSVÁUSZrÁS
2019'10'13

Lista tí pusa: egyé ni listás vátasztás
Megye neve: FEJÉ R megye
Települé s: Hantos

É rué nyesen.-r".#ilI3';"bb 4 jelöltre tehet!

1

FODORJÁNOS
FüGGErLEN
2

KOVÁCSNÉ KARDOS VALÉ RIA
FüGGErLEN
3

BUGYIK KATALIN
FÜGGETLEN
4

NAGYNÉ GOMBOS KATAUN
FüGGF|LEN
5

KERTÉ SZ SZANDRA
FüGGE|LEN
6

KOHL BAÚZS
FüGGErLEN
7

NAGY ATTILA
FÜGGETLEN
B

rórn rnrr
FÜGGETLEN

2019.09,17 08:33:10
1

Országos.önkormányzativálasztás

Leké rdező: Dr. AmbróziZl Jdí
lu't
Sándor

32364-

2019.10.13

Dátum:

zOlg,Og.L7 08:33:10

LaPszám: 2

Nagylók

szAvAzÓLAP ELLENÖR;Zó

usm (ollgA)

HANTos

É rué nyesenszavazni legfeljebb 4 je!öltre tehet!

9

KAPÁS

oÁnrrl

FÜGGETLEN

*** Lista vé ge **x

P, H.

SZAVAZÓLAP
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Helyi önkorm ányzatl ké pviselők vátasztása

O

2019.

október

z
É
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HANTos

E

3

Ervé nyesen szavazni legfeljebb 4 jeltittre lehet!
t.

roooR.lÁruos

z.

xovÁcsruÉ xRnoos vRtÉ Rln

3. BUGY|K

rücctrttH trtötr

rüccrrttH lttötr

KATALIN

rüccrntnlttötr

+. tlRcvruÉ GOM805 KATAIIN

rüccrnrntttötr

s. rrRrÉ szszANDRA

rüccrntntttötr

6. KOHI lnMzs

rüccttttH lrtött

7. NAGYATTltA

rüccmrntrtötr

g. rórn rnlx

lücctrtrru lttött

g. rnpÁs DÁNlEt

rücctrtrr lttötr

g. VJ\
É rvé nyesenszavazni
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jelölt neve melletti körbe tollal í rt ké t,
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Ervé nyesen szavazni csak 1 Pltiltre lehet!

1, TÓTHJÁN05

rüccrtttH tttötr

2, VARGA tÁszló

rüccrrttn

3. KOvÁcsNÉ KARDOsvAtÉ Rn
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