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JEGYZŐKÖNYV 
 

Tárnoki Helyi Választási Bizottság  
Üléséről 

 
Készült: 
 
Hely: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. „B” Épület, Földszint/tárgyaló 
Idő: 2019. szeptember 9. 17 óra 45 perckor 
 
Jelen vannak: 
 
dr. Békés Orsolya HVB elnök 
dr. Csukás Pálma HVB elnök-helyettes 
Kleman Józsefné HVB tag 

 
dr. Jenei-Kiss Gergely HVI vezetője 
Heffnerné Kiss Erika HVI vezetőjének helyettese  
 
dr. Békés Orsolya HVB elnök köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
a megválasztott 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
 
Javaslatot tesz a bizottság napirendjére az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI IAVASLAT: 

  
1.) Polgármester jelöltek sorsolása 
2.) Egyéni listás képviselő jelöltek sorsolása 
3.) Szlovák nemzetiségi képviselő jelöltek sorsolása 
4.) Javaslat jelöltek nyilvántartásba vételére  

 
A HVI vezetője megállapítja, hogy bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 

 
1.) Napirendi pont 

 Polgármester jelöltek sorsolása 
 
Dr. Békés Orsolya HVB elnök a polgármester jelöltek sorsolásának elvégzése után 
megállapítja, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal a Helyi Választási Bizottság meghozta az alábbi 
döntését: 

 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság 
11/2019. (IX.9.) számú határozata  

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán állított polgármester jelöltek 
sorsolása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 
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A Helyi Választási Bizottság a bejelentett polgármester jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Szolnoki Gábor Károly 
2. Dr. Lukács László 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 
elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre 
álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve 
lista van. 
A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa 
nyilvántartásba vett 2 fő polgármester jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek 
sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza. 

 
2.) Napirendi pont 

Egyéni listás képviselő jelöltek sorsolása 
 
Dr. Békés Orsolya HVB elnök az egyéni listás képviselő jelöltek sorsolásának elvégzése 
után megállapítja, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal a Helyi Választási Bizottság meghozta az alábbi 
döntését: 
 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság 
12/2019. (IX.9.) számú határozata  

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán állított egyéni listás jelöltek 
sorsolása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

A Helyi Választási Bizottság a bejelentett egyéni listás képviselő jelöltek sorrendjét 
kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Bökönyi Endre 
2. Makra Ákos 
3. Radics Ernő 
4. Sümegi Krisztina Júlia 
5. Takács Attila 
6. Baranovics Lászlóné 
7. Szalai Ferenc 
8. Marozsán József 
9. Dr. Lukács László 
10. Hegedűs Márta Éva 
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11. Barta Imre 
12. Bitó Sándor 
13. Zombori Ferenc 
14. Dr. Zsigmond Réka 
15. Simonné Kovács Szilvia 
16. Dr. Bánovics István 
17. Takács Klára 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 
elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre 
álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve 
lista van. 
A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa 
nyilvántartásba vett 17 fő egyéni listás jelöltek sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek 
sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza. 

 
 

3.) Napirendi pont 
 Szlovák nemzetiségi képviselő jelöltek sorsolása   
 
Dr. Békés Orsolya HVB elnök a szlovák nemzetiségi képviselő jelöltek sorsolásának 
elvégzése után megállapítja, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal a Helyi Választási Bizottság 
meghozta az alábbi döntését: 
 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság 
13/2019. (IX.9.) számú határozata  

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán állított szlovák nemzetiségi 
képviselő jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

A Helyi Választási Bizottság a bejelentett szlovák nemzetiségi képviselő jelöltek 
sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Vasváriné Élő Katalin Terézia 
2. Czabán-Muskovics Andrea Anna 
3. Muskovicsné Szabó Mária 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
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sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 
elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre 
álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve 
lista van. 
A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa 
nyilvántartásba vett 3 fő szlovák nemzetiségi jelöltek sorsolását elvégezte. A kisorsolt 
jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza. 

 
4. napirendi pont 

Javaslat jelöltek nyilvántartásba vételére 
 
Dr. Békés Orsolya elnök elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján 1 
polgármesterjelölt, 8 képviselőjelölt és 3 szlovák nemzetiségi képviselőjelölt nyilvántartásba 
vételéről kell döntenie a bizottságnak.  
Felteszi szavazásra dr. Lukács László polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről szóló 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését 
 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
14/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Dr. Lukács László bejelentése alapján meghozta az alábbi  
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Dr. Lukács László 2461 Tárnok, Fő utca 84. szám alatti lakos 
független jelöltet polgármester jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-
152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. A 
határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

mailto:jenei.gergely@tarnok.hu
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c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Dr. Lukács László 2019. szeptember 6. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 60 db ajánlóív átadásával 
független polgármester jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett. 
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján a 
polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján Tárnok településen a 
polgármesterjelölt állításhoz 242 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 307/G. 
§ (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-225. §-
án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.   

 
 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra dr. Lukács László képviselő jelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
15/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Dr. Lukács László bejelentése alapján meghozta az alábbi 
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határozatot: 

 
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Dr. Lukács László 2461 Tárnok, Fő utca 84. szám alatti lakos 
független jelöltet egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Dr. Lukács László 2019. szeptember 6. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. 
melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 20 db ajánlóív 
átadásával egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
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A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.   

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra dr. Bánovics István képviselő jelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
16/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Dr. Bánovics István bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Dr. Bánovics István 2461 Tárnok, Géza utca 15. szám alatti lakos 
független jelöltet egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
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bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Dr. Bánovics István 2019. szeptember 6. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. 
melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 20 db ajánlóív 
átadásával egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.   

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Bitó Sándor képviselő jelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
17/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Bitó Sándor a Demokratikus Koalíció meghatalmazottjának 
bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Bitó Sándor 2461 Tárnok, Tatai utca 19. szám alatti lakost a 
Demokratikus Koalíció jelölő szervezet egyéni listás jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
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kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Bitó Sándor meghatalmazott 2019. szeptember 6. napján Bitó Sándor választópolgárt – a 
Demokratikus Koalíció jelölő szervezet egyéni listás jelöltjeként - a 20/2019.(VII.30.) IM 
rendelet 14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 20 
db ajánlóív átadásával nyilvántartásba vételre bejelentette.    
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Bökönyi Endre képviselő jelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló határozati javaslatot. 
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Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
18/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Bökönyi Endre bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Bökönyi Endre 2461 Tárnok, Tisza utca 1. szám alatti lakos független 
jelöltet egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Bökönyi Endre 2019. szeptember 9. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 15 db ajánlóív átadásával 
egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
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listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Marozsán József képviselő jelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
19/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Marozsán József bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Marozsán József 2461 Tárnok, Rákóczi út 74. szám alatti lakos 
független jelöltet egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

mailto:jenei.gergely@tarnok.hu


12 

 

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

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Marozsán József 2019. szeptember 6. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 20 db ajánlóív átadásával 
egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Simonné Kovács Szilvia képviselő jelölt 
nyilvántartásba vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
20/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Simonné Kovács Szilvia bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Simonné Kovács Szilvia 2461 Tárnok, Fehérvári út 2. szám alatti 
lakos független jelöltet egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi. 
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A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Simonné Kovács Szilvia 2019. szeptember 6. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. 
melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 20 db ajánlóív 
átadásával egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
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szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Takács Attila képviselő jelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
21/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Takács Attila bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Takács Attila 2461 Tárnok, Munkácsy utca 22. szám alatti lakos 
független jelöltet egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Takács Attila 2019. szeptember 6. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete 
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szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 20 db ajánlóív átadásával 
egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Takács Klára képviselő jelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
22/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Takács Klára bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásán Takács Klára 2461 Tárnok, Rákóczi út 62. szám alatti lakos független 
jelöltet egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 
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c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Takács Klára 2019. szeptember 6. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 20 db ajánlóív átadásával 
egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
A HVI vezetője 2019. augusztus 8-án meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni 
listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát. Ez alapján az egyéni listás jelölt állításhoz 
81 ajánlás szükséges.  
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése alapozta meg. 
 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 
bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, 307/E. § (1)-(2)-(3) bekezdésén, a 
307/G. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-
225. §-án, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Czabán-Muskovics Andrea Anna szlovák 
nemzetiségi képviselő jelölt nyilvántartásba vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
23/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 
általános választásán a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok 
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Szervezete, az Identita Szlovák Egyesület, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális 
Egyesülete jelölő szervezet(ek) jelöltje, Czabán-Muskovics Andrea (lakcíme: 2461 
Tárnok, Béla utca 2.) kérelmére települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt 
nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 
évi általános választásán Tárnok településben a Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az Identita Szlovák Egyesület, a Dolina 
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete jelölő szervezet(ek) települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként Czabán-Muskovics Andreát 
nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Kérelmező 2019. szeptember 9. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 15. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyomtatvány és 1 db ajánlóív átadásával 
egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
 
A Nemzeti Választási Bizottság – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
59. §-a alapján meghozott - 183/2019. számú határozata alapján a jelöléshez szükséges 
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megállapított ajánlásszám 5 db. 
 
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése, 46. §-a, 124.-127. 
§-ai, 132. §-a, 318. §-a, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
53. §, 54. § 58-59. §-ai alapján hozta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § 
(1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. 
§ (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Muskovicsné Szabó Mária szlovák nemzetiségi 
képviselő jelölt nyilvántartásba vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
24/2019.(IX.09.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 
általános választásán a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok 
Szervezete, az Identita Szlovák Egyesület, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális 
Egyesülete jelölő szervezet(ek) jelöltje, Muskovicsné Szabó Mária (lakcíme: 2461 Tárnok, 
Béla utca 2.) kérelmére települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba 
vétele tárgyában meghozta az alábbi 
  

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 
évi általános választásán Tárnok településben a Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az Identita Szlovák Egyesület, a Dolina 
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete jelölő szervezet(ek) települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként Muskovicsné Szabó Máriát 
nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 
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b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Kérelmező 2019. szeptember 9. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 15. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyomtatvány és 1 db ajánlóív átadásával 
egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
 
A Nemzeti Választási Bizottság – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
59. §-a alapján meghozott - 183/2019. számú határozata alapján a jelöléshez szükséges 
megállapított ajánlásszám 5 db. 
 
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése, 46. §-a, 124.-127. 
§-ai, 132. §-a, 318. §-a, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
53. §, 54. § 58-59. §-ai alapján hozta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § 
(1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. 
§ (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Vasváriné Élő Katalin Terézia szlovák 
nemzetiségi képviselő jelölt nyilvántartásba vételéről szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
25/2019.(IX.09.) számú határozata 
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A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 
általános választásán a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok 
Szervezete, az Identita Szlovák Egyesület, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális 
Egyesülete jelölő szervezet(ek) jelöltje, Vasváriné Élő Katalin Terézia (lakcíme: 2461 
Tárnok, Fűzfa utca 1.) kérelmére települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt 
nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 
évi általános választásán Tárnok településben a Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az Identita Szlovák Egyesület, a Dolina 
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete jelölő szervezet(ek) települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként Vasváriné Élő Katalin Teréziát 
nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen. 
A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 
számát.  

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) 
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt 
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell 
benyújtani. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését 
követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
 
Kérelmező 2019. szeptember 9. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 15. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyomtatvány és 1 db ajánlóív átadásával 
egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
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A Nemzeti Választási Bizottság – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
59. §-a alapján meghozott - 183/2019. számú határozata alapján a jelöléshez szükséges 
megállapított ajánlásszám 5 db. 
 
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek 
eredményéről a Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság 
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta 
a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése, 46. §-a, 124.-127. 
§-ai, 132. §-a, 318. §-a, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
53. §, 54. § 58-59. §-ai alapján hozta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § 
(1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. 
§ (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya elnök megköszöni a jelenlétet és további kérdések hiányában az ülést 
berekeszti. 
 
Tárnok, 2019. szeptember 9. 
 
 
 
        Dr. Békés Orsolya sk 
         elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


