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JEGYZŐKÖNYV 
 

Tárnoki Helyi Választási Bizottság  
2019. szeptember 3-án Tárnok, Dózsa György út 150-152. tárgyalójában tartott 

alakuló üléséről 
 
Jelen vannak: 
 
dr. Csukás Pálma helyi választási bizottsági tag 
dr. Békés Orsolya helyi választási bizottsági tag 
Kleman Józsefné helyi választási bizottsági tag 
 
dr. Jenei-Kiss Gergely Helyi Választási Iroda vezetője 
Heffnerné Kiss Erika Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese  
 
dr. Jenei-Kiss Gergely Helyi Választási Iroda vezetője köszönti a megjelenteket, és az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 38. § 
(1) bekezdése alapján a választási bizottság az eskütételt követően alakuló ülést tart 
A törvény 39. § (1) bekezdése alapján a bizottság alakuló ülésén tagjai közül megválasztja elnökét és 
elnök-helyettesét, akiknek személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. 
 
A választási bizottság a választópolgárok független, törvénynek alárendelt szerve, feladatai közé tartozik 
a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a szavazás 
zökkenőmentes lebonyolítása feletti őrködés, a választási eredmény megállapítása 
 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a választási bizottság hatáskörei közül az alábbiak gyakorlását 

átruházhatja az elnökre: 
- azon kifogások áttételét, amelyek nem a bizottság hatáskörébe tartoznak, 
- a határozatok — nem érdemi — kijavítását, továbbá 
- a megválasztott polgármester és képviselők megbízólevelének átadására vonatkozó 

hatáskörök gyakorlását a bizottság átruházhatja az elnökre. 
 
Javaslatot tesz a bizottság napirendjére az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI IAVASLAT: 

 
1.) Javaslat a Tárnoki Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztására 
2.) Javaslat a Tárnoki Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztására 
3.) Javaslat a Tárnoki Helyi Választási Bizottság egyes hatásköreinek átruházására 
4.) Javaslat jelöltek nyilvántartásba vételére 

 
A HVI vezetője megállapítja, hogy bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.  
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1.) Napirendi pont 
Javaslat a Tárnoki Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztására 

 
A tagok javasolják, hogy a Bizottság elnökének dr. Békés Orsolyát válasszák meg, aki nyilatkozik, 
hogy vállalja a bizottsági elnöki tisztséget. 
 
Dr. Jenei-Kiss Gergely HVI vezető szavazás után megállapítja, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal 
a Helyi Választási Bizottság meghozta az alábbi döntését: 
 

1. számú jegyzőkönyvi döntés 
 

Tárnoki Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) 
bekezdése alapján a Tárnoki Helyi Választási Bizottság elnökének dr. Békés Orsolyát választotta. 
 
 
Dr. Jenei-Kiss Gergely HVI vezető átadja az ülés vezetését a megválasztott elnöknek. 
 
 

2.) Napirendi pont 
Javaslat a Tárnoki Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztására 

 
Dr. Békés Orsolya elnök javasolja, hogy a Bizottság elnök-helyettesének dr. Csukás Pálmát válasszák 
meg, aki nyilatkozik, hogy vállalja a bizottsági elnök-helyettesi tisztséget. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

2. számú jegyzőkönyvi döntés 
 

Tárnoki Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) 
bekezdése alapján a Tárnoki Helyi Választási Bizottság elnökének dr. Csukás Pálmát választotta. 
 
 

3.) Napirendi pont 
Javaslat a Tárnoki Helyi Választási Bizottság egyes hatásköreinek átruházására 

 
Dr. Békés Orsolya elnök ismerteti az átruházható hatásköröket: 
 

A Ve. 50. § (1) bekezdése alapján, „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 Ve. 206. § (1) bekezdése szerint „választás eredményét megállapító választási bizottság a választás 
eredményének jogerőssé válását vagy - ha az későbbi időpontra esik - a szavazás megismételtetését 
eredményezhető jogorvoslati eljárások jogerős befejezését követő öt munkanapon belül átadja a 
megbízólevelet a megválasztott képviselőnek.” 
A Bizottság a 206. § (3) bek. alapján ezen hatásköreit az elnökre átruházhatja. 
 

A Ve. 213. § (1) bekezdése alapján, „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 
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rendelkező választási bizottsághoz. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben.” 
A Ve. 213. § (2) bekezdése alapján a bizottság ezen hatásköreit az elnökre átruházhatja. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök javasolja, hogy a bizottság döntsön a Ve. 50. § (1) bekezdésében 
meghatározott hatásköreinek átruházásáról. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

3. számú jegyzőkönyvi döntés 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, Tárnoki Helyi Választási Bizottság a Ve. 50. § (1) bekezdésben foglalt azon 
hatáskörét, miszerint ha a választási bizottság határozatában név-, szám- vagy más elírás van, a 
választási bizottság, illetve felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavíthatja, 
ha az nem hat ki az ügy érdemére - a bizottság elnökére átruházza. 
 
 
Dr. Békés Orsolya elnök javasolja, hogy a bizottság döntsön a Ve. 206. § (1) bekezdésében 
meghatározott hatásköreinek átruházásáról. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
 

4. számú jegyzőkönyvi döntés 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. § (3) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, Tárnoki Helyi Választási Bizottság a Ve. 206. § (1) bekezdésben foglalt azon 
hatáskörét, miszerint átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek, a bizottság elnökére 
átruházza. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök javasolja, hogy a bizottság döntsön a Ve. 213. § (1) bekezdésében 
meghatározott hatásköreinek átruházásáról. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök szavazás után megállapítja, hogy a HVB 3 igen, egyhangú szavazattal, 
meghozta az alábbi döntését: 
   

5. számú jegyzőkönyvi döntés 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § (2) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, Tárnoki Helyi Választási Bizottság a Ve. 213. § (1) bekezdésben foglalt azon 
hatáskörét, miszerint, 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 bizottság elnökére átruházza.   
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4. napirendi pont 
Javaslat jelöltek nyilvántartásba vételére 

 
Dr. Békés Orsolya elnök elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján 1 
polgármester, illetve 9 képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről kell döntenie a bizottságnak.  
Felteszi szavazásra Szolnoki Gábor Károly 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 
1/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi  
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Szolnoki Gábor Károly 2461 Tárnok, Tabán utca 28. szám alatti lakost a FIDESZ-
Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon 
Választási Szövetség Egyesület jelölő szervezetek polgármesterjelöltjeként 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 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 6. 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. 

mailto:jenei.gergely@tarnok.hu
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§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő 
szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba 
vesz.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Szolnoki Gábor Károly választópolgárt - a FIDESZ-
Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt; Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület jelölő szervezetek polgármester jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 
20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű 
formanyomtatvány és 50 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. § (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 és 252. § (2) 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 Baranovics Lászlóné 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 
2/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Baranovics Lászlóné 2461 Tárnok, Béla utca 24. szám alatti lakost a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség; a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási 
Szövetség Egyesület jelölő szervezetek egyéni listás jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 
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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 6. 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.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Baranovics Lászlóné választópolgárt - a FIDESZ-
Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület jelölő szervezetek egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 
20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű 
formanyomtatvány és 85 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 és 252. § (2) 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.   
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Dr. Békés Orsolya elnök felteszi szavazásra Barta Imre 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 
3/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség; a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Barta Imre 2461 Tárnok, Tabán utca 41. szám alatti lakost a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség; a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület jelölő szervezetek 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 kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2019. szeptember 6. 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.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Barta Imre választópolgárt - a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt; Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület jelölő 
szervezetek egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 
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14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 50 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 és 252. § (2) 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. Zsigmond Réka 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 
4/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, az Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Dr. Zsigmond Réka 2461 Tárnok, Dózsa György út 57. szám alatti lakost az Otthon 
Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 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 kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2019. szeptember 6. 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.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Dr. Zsigmond Réka választópolgárt – az Otthon 
Tárnokon Választási Szövetség Egyesület jelölő szervezet egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 
26. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű 
formanyomtatvány és 50 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 és 252. § (2) 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 Hegedűs Márta Éva 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 
5/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség; a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
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képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Hegedűs Márta Éva 2461 Tárnok, Halász József utca 42. szám alatti lakost a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség; a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon 
Tárnokon Választási Szövetség Egyesület jelölő szervezetek 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 kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2019. szeptember 6. 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.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Hegedűs Márta Éva választópolgárt - a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt; Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület jelölő szervezetek egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 
20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű 
formanyomtatvány és 50 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. 
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Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése és 252. § (2) 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 Makra Ákos 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 
6/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség; a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Makra Ákos 2461 Tárnok, Petőfi Sándor utca 49. szám alatti lakost a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség; a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási 
Szövetség Egyesület jelölő szervezetek 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 kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2019. szeptember 6. 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. 

 
 

mailto:jenei.gergely@tarnok.hu


12 

 

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.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Makra Ákos választópolgárt - a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt; Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület jelölő 
szervezetek egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 
14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 50 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 és 252. § (2) 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 Radics Ernő 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 
7/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség; a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Radics Ernő 2461 Tárnok, Sport utca 17. szám alatti lakost a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség; a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
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Egyesület jelölő szervezetek 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 kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2019. szeptember 6. 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.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Radics Ernő választópolgárt - a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt; Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület jelölő 
szervezetek egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 
14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 50 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 és 252. § (2) 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 
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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 Szalai Ferenc 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 
8/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség; a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Szalai Ferenc 2461 Tárnok, Templom utca 46. szám alatti lakost a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség; a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási 
Szövetség Egyesület jelölő szervezetek 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 kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2019. szeptember 6. 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.   
 

mailto:jenei.gergely@tarnok.hu


15 

 

Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Szalai Ferenc választópolgárt - a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt; Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület jelölő szervezetek egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 
20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű 
formanyomtatvány és 50 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 és 252. § (2) 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 Zombori Ferenc 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 
9/2019.(IX.3.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Szolnoki Gábor Károly, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség; a 
Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület 
képviselőjének bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Zombori Ferenc 2461 Tárnok, Fő utca 21. szám alatti lakost a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség; a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Otthon Tárnokon Választási 
Szövetség Egyesület jelölő szervezetek 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 kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2019. szeptember 6. napján 16:00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
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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.   
 
Szolnoki Gábor Károly meghatalmazott Zombori Ferenc választópolgárt - a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt; Otthon Tárnokon Választási Szövetség 
Egyesület jelölő szervezetek egyéni listás jelöltjeként - 2019. augusztus 26. napján a 
20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű 
formanyomtatvány és 50 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 és 252. § (2) 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 Sümegi Krisztina Júlia 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: 
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Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 
10/2019.(IX.03.) számú határozata 

 
A Helyi Választási Bizottság Sümegi Krisztina Júlia bejelentése alapján meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Sümegi Krisztina Júlia 2461 Tárnok, Kossuth Lajos utca 24. 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 6. 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.   
 
Sümegi Krisztina Júlia 2019. szeptember 3. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklete 
szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvány és 15 db ajánlóív átadásával 
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. 
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Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése és 252. § (2) 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 megköszöni a jelenlétet és további kérdések hiányában az ülést 
berekeszti. 
 
Tárnok, 2019. szeptember 3. 
 
 
 
        Dr. Békés Orsolya sk. 
         elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


