
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Kőröstetétlen Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság) 
2019. augusztus 16-án 9 óra 00 perckor kezdődő alakuló üléséről. 

Az ülés helye: 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. szám alatt lévő Községháza tanácskozó 
terme. 

Jelen vannak: Tóthné Bodnár Ágnes, a Bizottság tagja 
Farkas Erzsébet, a Bizottság tagja 
Szunyog Mária, a Bizottság tagja 
Bagosi Andársné, a Bizottság tagja 
Tomori Sándorné, a Bizottság póttagja 
Matkovics Szilvia, a Bizottság póttagja 
Sziváki Ibolya a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének jogi helyettese 

Jegyzőkönyyyezető: Jávorszkiné Lászki Emese, a HVI tagja 

Sziváki Ibolya: Köszönti a megjelenteket. 

Elmondja, hogy Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
augusztus 15-ei, rendkívüli ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján megválasztotta a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán működő Helyi Választási 
Bizottság tagjait és póttagjait. A Ve. 37. és 38 §-aiban foglaltak alapján a Bizottság tagjai és 
póttagjai a megválasztásukat követő 5 napon belül esküt tesznek, illetve a Bizottság alakuló 
ülést tart. A Bizottság tagjai és póttagjai az esküt az alakuló ülést megelőzően Pásztor Imre, 
Kőröstetétlen Község Polgármestere előtt letették. Az alakuló ülést a Bizottság mellett 
működő Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a jegyző hívja össze, jelen esetben 
azonban - a jegyző távollétében - a helyettese. 

Az ülésen biztosítva a nyilvánosságot. 

Bemutatja a Bizottság tagjait: Bagosi Andrásnét, Farkas Erzsébetet, Szunyog Máriát, Tóthné 
Bodnár Ágnest, valamint a póttagokat, Matkovics Szilviát és Tomori Sándornét. 
Tájékoztatja a Bizottásg tagjait, hogy Vágóné Pozsgai Zsuzsanna munkahelyi elfoglaltsága 
miatt ma nem tud jelen lenni, de a tegnapi napon letette az esküt a polgármester előtt. 

MegJllapítja, hogy a Bizottság határozatképes létszámban jelen van. 

Ismerteti, majd szavazásra bocsátja az alakuló ülés napirendi pontjait. 
Kéri Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendről. 

Szavazás 

A Bizottság 1. számú jegyzőkönyvi döntése: 

A Bizottság szavazásnál jelen lévő 4 tagja, 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadja az alakuló 
ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

NAPiiREND: 

1.) A Bizollság elnökének és elnökhelyetlesének megválasztása 
2.) A Bizottság Ügyrendjének elfogadása 
3.) Hatáskör átruházás a Bizottság elnökére a Ve. 50. §-a és 213. § (2) bekezdése alapján 
4.) Egyebek 



l.)A Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása 

Sziváki Ibolya: Kéri, tegyenek javaslatot az elnök személyére. 

Szunyog Mária: Javasolja, hogy a Bizottság elnökének Tóthné Bodnár Ágnest válasszák meg 
tekintettel arra, hogy már több választáson is, mint elnök látta el a bizottsági feladatokat. 

Tóthné Bodnár Ágnes: elfogadja a jelölést. 
Sziváki Ibolya: kéri a Bizottságot, szavazzanak az elnök személyéről. 

Szavazás 

A Bizottság 2. számú j egyzőkönyvi döntése: 

A Bizottság szavazásnál jelen lévő és szavazásban részt vevő 4 tagja, 4 igen, egyhangú 
szavazattal megválasztja Tóthné Bodnár Ágnes bizottsági tagot a Bizotlság elnökének. 

Sziváki Ibolya: Kéri, hogy tegyenek javaslatot az elnökhelyettes személyére, egyidejűleg 

átadja az ülés vezetését az elnöknek. 

Tóthné Bodnár Ágnes: Szunyog Mária bizottsági tagot javasolja elnökhelyettesnek. 

Szunyog Mária: megköszöni , és elfogadja ajelölést. 

Tóthné Bodnár Ágnes: kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elnökhelyettes 
személyéről . 

Szavazás 

A bizottság 3. számú jegyzőkönyvi döntése: 

A Bizottság szavazásnál jelen lévő ./ tagja, 4 igen, egyhangú szavazattal megválasztja 
Szunyog Mária bizottsági tagot a Bizottság elnökhelyettesének. 

2. A Bizottság Ügyrendjének elfogadása 

Tóthné Bodnár Ágnes: 
Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjének jogi helyettesét, hogy ismertesse az Ügyrend 
tartalmát néhány mondatban. 
Sziváki Ibolya: elmondja, hogy a Bizottság eljárásának részletes szabályait - összetételére, 
tagságára, alakuló ülésére, képviseletére, üléseinek előkészítésére, vezetésére, a tényállás 
tisztázására, döntéseire, az ülésekről készült jegyzőkönyv vezetésére, a személyes adatok 
védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályokat - a Ve-ben foglalt 
előírásokra figyelemmel ügyrendjében állapítja meg. 
A Bizottság ülései nyilvánosak, amit jelen esetben is biztosítottak. 
Javasolja a Bizottságnak az Ügyrendet elfogadásra. 

Tóthné Bodnár Ágnes: Megköszöni a tájékoztatást, és kéri a Bizottság tagjait, hogy 
szavazzanak az Ügyrend elfogadásáról. 

Szavazás 

A Bizottság 4. számú jegyzőkönyvi döntése: 
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A Bizottság szavazásnál jelen lévő 4 tagja, 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a 4. számú 
jegyzőkönyvi döntés mellékletét képező Ügyrendet. 

3. Hatáskör átruházás a Bizottság elnökére a Ve. 50. §-a és 213. § (2) bekezdése alapján 

Tóthné Bodnár Ágnes: 
Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjének Jogi helyettesét, hogy ismertesse néhány 
mondatban a hatáskör átruházás lehetőségét. 

Sziváki Ibolya: a Ve. 213. § (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a 213. § (1) 
bekezdésében foglalt hatáskörét a Bizottság átruházza az elnökre. Ez azért célszerű, mert ha 
olyan beadvány érkezik, melynek elbírálására a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel, akkor nem kell nekik összeülni, hanem az elnök egy személyben hozhat 
döntés a Bizottság hatáskörébe nem tartozó kifogás( ok) áttételéről. 

A Ve. 50. §-a an-a biztosít lehetőséget , hogy ha a Bizottság által hozott határozatban név-, 
szám- vagy más elírás van, akkor a Bizottság felhatalmazása alapján a Bizottság elnöke a 
hibát kijavítsa, ha az nem hat ki az ügy érdemére. Javaslom, hogy a Bizottság által hozott 
határozatok - szükség esetén történő - kijavítását a Bizottság helyett felhatalmazása alapján 
az el ök tegye meg. 

Tóthné Bodnár Ágnes: Megköszönni a tájékoztatást, és kéri a Bizottság tagjait, hogy 
szavazzanak a fenti lehetőségről. 

Szavazás 

A Bizottság 5. számú jegyzőkönyvi döntése: 

A Bizottság szavazásnál jelen lévő 4 tagja, 4 igen, egyhangú szavazattal dönt arról, hogy a 
Ve. 213. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét a Bizottság elnökére átruházza, 
továbbá felhatalmazza a BizotLság elnökét a Ve. 50. §-a alapján, hogy az ügy érdemére nem 
kiható név-, szám- vagy más elírás esetén a hibát kijavítsa. 

Tóthné Bodnár Ágnes: 
Felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjének jogi helyettesét, hogy szíveskedjen a kiosztott 
dokumentációról, illetve a bizottság munkájáról tájékoztatást adni. 

Sziváki Ibolya: 
Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a választáshoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályok 
átnézés végett átadásra kerültek számukra. Elmondja, hogy a választási határidők rövidsége 
(álta\ában a beadványok beérkezésétől számított 3 napon belül döntést kell hozni) miatt lesz 
olyan, hogy azonnal, esetlt:g hétvégén is össze kell lilnie a Bizottságnak. 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 

A je öltek, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezetek a választás kitűzésétől 
kezdve igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától, de az a Ve. 121. § (2) bekezdése 
alapján legkorábban csak augusztus 24-től adható ki részükre. Augusztus 26-tól tehát már 
lehet számítani arra, hogy nyi lvántartásba vétel okán össze kell ülnie a Bizottságnak. 

A v4lasztási kampányidőszak augusztus 24. napján kezdődik, és a szavazás napján 19:00 
óráig tart. Kifogások tehát augusztus 24-től érkezhetnek. Itt is 3 napon belül kell dönteni. 
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A választási értesítőket a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig küldi meg azon 
választópolgároknak, akik augusztus 7-én szerepeltek a központi névjegyzékben. Aki ezt 
követően kerül a települési szavazóköri névjegyzékbe (annak lezárásáig), annak a Helyi 
Választási Iroda fog értesítőt küldeni. Aki nem kap értesítőt, annak be kell fáradnia a Helyi 
Választási Irodához az igénylés végett. 

A szavazás napján a választópolgárok polgármesteri, egyéni listás, és megyei önkormányzati 
szavazólapon tudják a szavazataikat leadni. 

Egyelőre ennyit kívánt tájékoztatásképpen elmondani. 

Az ülések alkalmával természetesen mindig fog adni egy aktuális, határidőknek megfelelő 
jogszabályi összefoglalót. 

Tóthné Bodnár Ágnes: 
További hozzászólás hiányában megköszöni a Bizottság munkáját és az ülést bezárja. 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

..... ~~ CJ.Q'J.~'J:-.i."!!-'. . f.ci~:. fuu:i .i .. 
Jávorszkiné Lászki Emese 

jegyzőkönyvvezető 

K.m.f. 
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