Helyi Választási Bizottság
Fácánkert
7136 Fácánkert, Árpád utca 12.
Tel.: 74/440-130

JEGYZŐKÖNYV
Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29.
napján, a Fácánkerti Községháza (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.) hivatalos helyiségében tartott
alakuló üléséről.
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Antusné Rencz Katalin
Johanovics Györgyné
Kiss-Toronyi Brigitta
Konyecsnyi Lászlóné
Szeleczki Attila Jánosné
Póttagok:
Nyúl Attila Pálné
Rikker Anita Márta
Helyi Választási Iroda (HVI ) vezetője: dr. Varga Katalin jegyző, úgy is mint jegyzőkönyvvezető,
Bátori Istvánné HVI-tag
Jelen vannak : csatolt jelenléti ív szerint
A Helyi Választási Bizottság tagjainak eskütétele, megbízó levelek átadása
Az esküt kiveszi: Orbán Zsolt polgármester
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Az ülés előtt a HVI vezetője elmondta, hogy Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. július 31. napján tartott ülésén megválasztotta Fácánkert község Helyi Választási
Bizottsága tagjait és póttagjait, akik a mai napon Fácánkert község Polgármestere előtt esküt
tesznek, és átveszik megbízóleveleiket.
Ezt követően a Helyi Választási Bizottság jelenlévő választott tagjai, póttagjai esküt tettek a
polgármester előtt. A polgármester aláírta az esküokmányt, valamint a megbízólevelet, melynek
egy-egy példányát átadta a tagoknak, egy-egy példányt pedig a HVI vezetőnek.
Ezt követően Dr. Varga Katalin HVI-vezető a megjelentek számbavétele után megállapította, hogy
a Helyi Választási Bizottság határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére.
1.) Elnök, elnökhelyettes választás
2.) Az elírás kijavítására vonatkozó hatáskör HVB elnökér történő átruházásáról
3.) A kifogás áttételére vonatkozó hatáskör HVB elnökére történő átruházásáról
4.) Döntés jelölt-bejelentések nyilvántartásba vételéről
1.) Elnök, elnökhelyettes választás

A HVI vezetője elmondta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 38.§
(1) bekezdése szerint a választási bizottság – tagjai megválasztását és eskütételét követően – alakuló
ülést tart. Az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. A
39.§ (1) bekezdése szerint az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek
javaslatot. Dr. Varga Katalin HVI vezető felkéri a HVB tagjait, hogy tegyenek javaslatot, és maguk
közül válasszanak elnököt és elnökhelyettest.
A HVB rövid tanácskozás utána a HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása tárgyában
egyhangú szavazással – öt igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
1/2014. (VIII.29.) HVB számú
határozata
az elnök megválasztásáról
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Fácánkert község Helyi Választási Bizottsága ( a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI törvény 39.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi
határozatot.
A Fácánkerti Helyi Választási Bizottság a HVB elnökévé Johanovics Györgyné fácánkerti lakost,
megválasztotta.
FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
2/2014. (VIII.29.) HVB számú
határozata
az elnök-helyettes megválasztásáról
Fácánkert község Helyi Választási Bizottsága ( a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI törvény 39.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi
határozatot.
A Fácánkerti Helyi Választási Bizottság a HVB elnök-helyettesévé Kiss-Toronyi Brigitta
fácánkerti lakost megválasztotta.

2.)

Név-, szám- vagy más elírás kijavítására vonatkozó hatáskör HVB elnökére történő

átruházásáról
Dr. Varga Katalin HVI vezető tájékoztatta a HVB tagjait arról, hogy az Ve. 50.§ (1) bekezdése
szerint )

ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, illetve

felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy
érdemére.
A Bizottság tehermentesítése céljából és a rendkívül rövid eljárási határidőkre tekintettel a HVI
vezetője javasolta az ismertetett hatáskör átruházásáról szóló döntéshozatalt.
Johanovics Györgyné elnök megköszönte a HVI-vezető tájékoztatását. Javasolta a bizottságnak,
hogy döntsön az elírás áttételére vonatkozó hatáskör HVB elnökre történő átruházásáról.
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A Helyi Választási Bizottság a HVI javaslatát megtárgyalta és egyhangú szavazással,- öt igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
3/2014. (VIII.29.) HVB számú
határozata
a kijavításra vonatkozó hatáskör átruházásáról

A Fácánkerti Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
50.§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy ha a határozatban név-, számvagy más elírás van, a HVB elnökét hatalmazza fel a hiba kijavítására. A HVB elnöke a hibát
kijavítja, amennyiben az az ügy érdemére nem hat ki.

3.)

Kifogás áttételére vonatkozó hatáskör HVB elnökére történő átruházásáról

Dr. Varga Katalin HVI vezető tájékoztatta a HVB tagjait arról, hogy az Ve. 213.§ (1) –( 3)
kezdése szerint, ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem rendelkezik
hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet – legkésőbb a beérkezését követő napon – jegyzőkönyvbe
foglalt döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási
bizottsághoz. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben. A választási bizottság e
hatáskörét – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – a bizottság elnökére átruházhatja. Ha a választási
bizottság, illetve a bizottság elnöke az ügyet nem teszi át az illetékes választási bizottsághoz, a
választási bizottság köteles az ügyben eljárni.
A HVB tehermentesítése céljából és a rendkívül rövid eljárási határidőkre tekintettel a HVI vezetője
javasolta az ismertetett hatáskör átruházásáról szóló döntéshozatalt.
Johanovics Györgyné elnök megköszönte a HVI tájékoztatását. Javasolta a bizottságnak, hogy
döntsön a kifogás áttételére vonatkozó hatáskör HVB elnökre történő átruházásáról.
A Helyi Választási Bizottság a HVI javaslatát megtárgyalta és egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
4/2014. (VIII.29.) HVB számú
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határozata
a kifogás áttételére vonatkozó hatáskör átruházásáról
Fácánkert község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 213. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott – a kifogás áttételére vonatkozó – hatáskörét a
bizottság elnökére ruházza át.
4.)

Döntés jelölt-bejelentések nyilvántartásba vételéről

Dr. Varga Katalin HVI vezető tájékoztatta a HVB tagjait arról, hogy egyéni listás képviselőjelöltés polgármesterjelölt-bejelentés is érkezett már. A bejelentéseket ismertette és átadta a bizottságnak
az ajánlások ellenőrzésének eredményéről szóló, az informatikai rendszerből nyomtatott
tájékoztatásokat. Elmondta, hogy a HVI a jelöltek által visszahozott ajánló íveket formai és tartalmi
szempontból is megvizsgálta, ismertette ennek eredményét. Elmondta, hogy a bejelentők megfelelő
számú érvényes ajánlást tartalmazó ajánló ívet csatoltak a bejelentéshez.
A HVI-vezető elmondta, hogy az ajánlások számítógépes programmal történő ellenőrzése is
megtörtént, a választójogosultság ellenőrzése, illetve az azonos jelölt többes ajánlásának kiszűrése
érdekében.
A HVB azután megvizsgálta a bejelentéseket és megállapította, hogy azok megfelelnek a
jogszabályban előírt követelményeknek, és külön-külön történő, egyhangú szavazással, - öt igen
szavazattal - elfogadta az alábbi határozatokat:
FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
5/2014. (VIII.29.) HVB számú
határozata
Orbán Zsolt polgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
6/2014. (VIII.29.) HVB számú
határozata
Doszpoth Ferencné egyéni listás képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./

6

Egyéb az ülésen nem hangzott el, az ülést az elnök bezárta.
Johanovics Györgyné
HVB elnök

dr. Varga Katalin
jegyző, HVI vezető
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Helyi Választási Bizottság
Fácánkert
7136 Fácánkert, Árpád utca 12.
Tel.: 74/440-130
FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
5/2014. (VIII.29.) HVB számú
határozata
Orbán Zsolt polgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Fácánkert község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2014. október 12. napjára
kitűzött általános önkormányzati választáson Fácánkertben
Orbán Zsoltot
a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt
közös polgármester-jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított három
napon belül a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a
Helyi Választási Bizottságnál (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.) A fellebbezést úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon belül megérkezzen a
Fácánkerti Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
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Indokolás
2014. augusztus 29-én Orbán Zsolt, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt meghatalmazott képviselőjeként Orbán Zsolt polgármester-jelöltként
történő nyilvántartásba vételét kérte Fácánkertben. Csatolta a polgármester-jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges E2 jelű nyomtatványt, és kérte a jelölt nyilvántartásba vételét.
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2014. augusztus 25. napján átvett 10 db ajánlóívet.
A HVI az ajánlóíveket a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( Ve.) 125.§ -127. § a alapján ellenőrizte.
A Ve. 125.§ -a szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt
követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy
rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga
megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
A HVI a Ve 127. § (1) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül elvégezte. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 10 db ajánlóíven szereplő 40 ajánlás közül 37
darab formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlást elfogadott, 3 db-ot elutasított, mert az
tartalmilag nem elfogadható. A polgármester-jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlások
száma Fácánkertben: 17 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet polgármester-jelöltként nyilvántartásba
vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1), 224.§, 307/P.§ (2) c) pontján alapul.
Fácánkert, 2014. augusztus 29.
Johanovics Györgyné
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Helyi Választási Bizottság
Fácánkert
7136 Fácánkert, Árpád utca 12.
Tel.: 74/440-130
FÁCÁNKERT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
6/2014. (VIII.29.) HVB számú
határozata
Doszpoth Ferencné egyéni listás képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Fácánkert község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2014. október 12. napjára
kitűzött általános önkormányzati választáson Fácánkertben
Doszpoth Ferencnét
a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt
közös egyéni listás képviselő-jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított három
napon belül a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a
Helyi Választási Bizottságnál (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.) A fellebbezést úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon belül megérkezzen a
Fácánkerti Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Indokolás
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2014. augusztus 29-én Orbán Zsolt, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt meghatalmazott képviselőjeként Doszpoth Ferencné egyéni listás
képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételét kérte Fácánkertben. Csatolta az egyéni listásjelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges E2 jelű nyomtatványt, és kérte a jelölt nyilvántartásba
vételét.
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2014. augusztus 25. napján átvet 4 db ajánlóívet.
A HVI az ajánlóíveket a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( Ve.) 125.§ -127. § a alapján ellenőrizte.
A Ve. 125.§ -a szerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt
követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy
rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga
megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
A HVI a Ve 127. § (1) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül elvégezte. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 4 db ajánlóíven szereplő 20 ajánlás közül 19
darab formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlást elfogadott, 1 db-ot elutasított, mert az
tartalmilag nem elfogadható. Az egyéni listás képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges
ajánlások száma Fácánkertben: 6 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet polgármester-jelöltként nyilvántartásba
vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1), 224.§, 307/P.§ (2) c) pontján alapul.
Fácánkert, 2014. augusztus 29.
Johanovics Györgyné
Helyi Választási Bizottság elnöke
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