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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 18. napján 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.) Szavazólapok ellenőrzése és jóváhagyása 

 
A HVB elnöke megállapítja, hogy a bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 

 
1.) Napirendi pont 

 Szavazólapok ellenőrzése és jóváhagyása 
 
Dr. Békés Orsolya HVB elnök előadja, hogy a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi és jóváhagyja 
a polgármester-választás, önkormányzati képviselő-választás, valamint a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselő-választás szavazólapjainak adattartalmát.  
A Ve. 5. számú melléklete szabályozza az egyéni szavazólap adattartalmát az alábbiak szerint: 
Az egyéni szavazólap tartalmazza 

a) a „szavazólap” megjelölést, 

b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában, 

c) a választás megnevezését, 

d) a szavazás napját, 

e) a választókerület megjelölését, 

f) annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, 

g) a jelölt sorszámát, 

h) a jelölt nevét, 

i) a szavazásra szolgáló kört, 

j) a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést, 

k) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást. 
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Dr. Békés Orsolya HVB elnök előadja, hogy a Helyi Választási Iroda két példányban kinyomtatta 
a „MINTA” felirattal és nyomdai verziószámmal ellátott szavazólapokat, amelyeket bemutatott a 
választási bizottságnak. A Bizottság feladata, hogy az ellenőrzés után a szavazólapokat elfogadja és 
minden tag aláírással lássa el.  
Elsőként a polgármesteri szavazólap ellenőrzését kéri a bizottságtól. 
 
Dr. Békés Orsolya HVB elnök a polgármesteri szavazólap ellenőrzésének elvégzése után 
megállapítja, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal a Helyi Választási Bizottság meghozta az alábbi 
döntését: 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság 
26/2019. (IX.18.) számú határozata  

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a polgármester-választás 
szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a polgármester-választás 
szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező szavazólap minta 
alapján jóváhagyja. 
 
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
Jelen határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani úgy, hogy az 
legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a 
megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.).  
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja 
el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon 
dönt. 
 

Indokolás 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 162. § (1) bekezdése szerint a 
szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi 
bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. 
Az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 5. számú melléklete, valamint a Ve. 156-159§-ai 
tartalmazzák, a jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítését a szavazólapon a Ve. 160-161. 
§-ai biztosítják. 
A Bizottság a szavazólap-mintát mind formai, mind tartalmi szempontból megvizsgálta és 
megállapította, hogy azok a Ve. alapelveinek és szabályainak, valamint a jelöltek, jelölő 
szervezetek korábban leadott nyomtatványainak és nyilatkozatainak megfelelnek. 
 
A Bizottság megállapította, hogy a szavazólap tartalmazza: 

a) a „szavazólap” megjelölést, 
b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső 

sarkában, 
c) a választás megnevezését, 
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d) a szavazás napját, 
e) a választókerület megjelölését, 
f) annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, 
g) a jelölt sorszámát, 
h) a jelölt nevét, 
i) a szavazásra szolgáló kört, 
j) a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést, 
k) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást. 

 
A fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 

A Helyi Választási Bizottság a határozatot a Ve. 156-161. §-a,, a 162. §. (1) bekezdése, a Ve. 
5. melléklete, valamint a 307/L. § (1) bekezdése alapján hozta meg.  

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ve. 240. §-án és a 222-225 §-ain alapul. 

 
Dr. Békés Orsolya HVB elnök a helyi önkormányzati képviselők szavazólapja 
ellenőrzésének elvégzése után megállapítja, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal a Helyi Választási 
Bizottság meghozta az alábbi döntését: 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság 
27/2019. (IX.18.) számú határozata  

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a helyi önkormányzati 
képviselők választása szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők 
választása szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező szavazólap 
minta alapján jóváhagyja. 
 
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
Jelen határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani úgy, hogy az 
legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a 
megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.).  
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja 
el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon 
dönt. 
 

Indokolás 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 162. § (1) bekezdése szerint a 
szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi 
bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. 
Az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 5. számú melléklete, valamint a Ve. 156-159§-ai 
tartalmazzák, a jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítését a szavazólapon a Ve. 160-161. 
§-ai biztosítják. 
A Bizottság a szavazólap-mintát mind formai, mind tartalmi szempontból megvizsgálta és 



4 

 

megállapította, hogy azok a Ve. alapelveinek és szabályainak, valamint a jelöltek, jelölő 
szervezetek korábban leadott nyomtatványainak és nyilatkozatainak megfelelnek. 
 
A Bizottság megállapította, hogy a szavazólap tartalmazza: 

a) a „szavazólap” megjelölést, 
b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső 

sarkában, 
c) a választás megnevezését, 
d) a szavazás napját, 
e) a választókerület megjelölését, 
f) annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, 
g) a jelölt sorszámát, 
h) a jelölt nevét, 
i) a szavazásra szolgáló kört, 
j) a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést, 
k) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást. 

 
A fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 

A Helyi Választási Bizottság a határozatot a Ve. 156-161. §-a,, a 162. §. (1) bekezdése, a Ve. 
5. melléklete, valamint a 307/L. § (1) bekezdése alapján hozta meg.  

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ve. 240. §-án és a 222-225 §-ain alapul. 

  

Dr. Jenei-Kiss Gergely HVI vezető tájékoztatja a HVB tagjait, hogy az éles nemzetiségi 

szavazólapokat a nyomda zöld színben fogja előállítani. 

 
Dr. Békés Orsolya HVB elnök a települési szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 
szavazólapja ellenőrzésének elvégzése után megállapítja, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal a Helyi 
Választási Bizottság meghozta az alábbi döntését: 

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság 
28/2019. (IX.18.) számú határozata  

A Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2019. október 13. napjára kitűzött választásán a települési szlovák nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta 
a következő 

határozatot: 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a települési szlovák nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása szavazólapjának adattartalmát a határozat 
mellékletét képező szavazólap minta alapján jóváhagyja. 
 
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
Jelen határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani úgy, hogy az 
legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a 
megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (2461 Tárnok, Dózsa György út 
150-152.).  
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A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja 
el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon 
dönt. 
 

Indokolás 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 162. § (1) bekezdése szerint a 
szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi 
bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. 
Az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 5. számú melléklete, valamint a Ve. 156-159§-ai 
tartalmazzák, a jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítését a szavazólapon a Ve. 160-161. 
§-ai biztosítják. 
A Bizottság a szavazólap-mintát mind formai, mind tartalmi szempontból megvizsgálta és 
megállapította, hogy azok a Ve. alapelveinek és szabályainak, valamint a jelöltek, jelölő 
szervezetek korábban leadott nyomtatványainak és nyilatkozatainak megfelelnek. 
 
A Bizottság megállapította, hogy a szavazólap tartalmazza: 

a) a „szavazólap” megjelölést, 
b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső 

sarkában, 
c) a választás megnevezését, 
d) a szavazás napját, 
e) a választókerület megjelölését, 
f) annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, 
g) a jelölt sorszámát, 
h) a jelölt nevét, 
i) a szavazásra szolgáló kört, 
j) a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést, 
k) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást. 

 
A fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 

A Helyi Választási Bizottság a határozatot a Ve. 156-161. §-a,, a 162. §. (1) bekezdése, a Ve. 
5. melléklete, valamint a 307/L. § (1) bekezdése alapján hozta meg.  

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ve. 240. §-án és a 222-225 §-ain alapul. 
 
Dr. Békés Orsolya elnök megköszöni a jelenlétet és további kérdések hiányában az ülést 
berekeszti. 
 
Tárnok, 2019. szeptember 18. 
 
 
        Dr. Békés Orsolya sk. 
         elnök 
 








