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Iktatószám: 2159-10/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottságának üléséről 

 

 

Az ülés helye: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.; Gönyűi Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés ideje: 2019. szeptember 9. (hétfő) 16:00 óra 

 

Az ülés tárgya: jelöltek nyilvántartásba vétele, és szavazólapi sorrend meghatározása 

 

Jelen vannak: Lencse László Kálmánné a Bizottság elnöke 

 Pozsgai Gyuláné a Bizottság elnökhelyettese 

 Steingartné Bódis Anna Amália a Bizottság tagja 

 dr. Szigethy Balázs a HVI vezetője, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Az ülés vezetője, Lencse László Kálmánné, a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság 

vagy HVB) elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a Bizottság 3 tagja 

közül 3 fő jelen van, a Bizottság határozatképes. Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a 

jegyzőkönyvet dr. Szigethy Balázs, a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője vezeti. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Pozsgai Gyuláné elnökhelyettest és Steingartné Bódis Anna 

Amália bizottsági tagot. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra az alábbiak szerint: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Döntés Végh Bence, 9071 Gönyű, Dr. Kollárszky M. u. 3. szám alatti lakos 

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről 

2. Döntés Badar László, 9071 Gönyű, Rákóczi F. u. 1. szám alatti lakos 

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről 

3. Döntés Kertész Balázs, 9071 Gönyű, Dr. Kollárszky M. u. 10. szám alatti lakos 

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről 

4. A polgármesterjelöltek szavazólapon való sorrendjének megállapítása 

5. Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon való sorrendjének megállapítása 

 

 

A Bizottság az ülés napirendjét 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

Lencse László Kálmánné elnök megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását. 
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Napirendi pontok: 

 

 

1.) napirendi pont 

 

Döntés Végh Bence, 9071 Gönyű, Dr. Kollárszky M. u. 3. szám alatti lakos képviselőjelöltként 

történő nyilvántartásba vételéről 

 

Lencse László Kálmánné elnök átveszi a HVI vezetőjétől a képviselőjelölt bejelentéséhez leadott 

űrlapot, valamint az ajánlóívek eredménystatisztikáját. Javasolja Végh Bence gönyűi lakost egyéni 

listás képviselőjelöltként nyilvántartásba venni. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 

száma 3 fő, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 

18/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága Végh Bence (9071 Gönyű, Dr. Kollárszky M. u. 3.) 

kérelmének helyt ad, és egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. Felkéri a Helyi 

Választási Iroda vezetőjét a határozat külön íven történő elkészítésére. Felhatalmazza a Bizottság 

elnökét a határozat aláírására és azonnali közzétételére. 

 

 

2.) napirendi pont 

 

Döntés Badar László, 9071 Gönyű, Rákóczi F. u. 1. szám alatti lakos 

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről 

 

Lencse László Kálmánné elnök átveszi a HVI vezetőjétől a képviselőjelölt bejelentéséhez leadott 

űrlapot, valamint az ajánlóívek eredménystatisztikáját. Javasolja Badar László gönyűi lakost egyéni 

listás képviselőjelöltként nyilvántartásba venni. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 

száma 3 fő, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 

19/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága Badar László (9071 Gönyű, Rákóczi F. u. 1.) 

kérelmének helyt ad, és egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. Felkéri a Helyi 

Választási Iroda vezetőjét a határozat külön íven történő elkészítésére. Felhatalmazza a Bizottság 

elnökét a határozat aláírására és azonnali közzétételére. 
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3.) napirendi pont 

 

Döntés Kertész Balázs, 9071 Gönyű, Dr. Kollárszky M. u. 10. szám alatti lakos 

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről 

 

Lencse László Kálmánné elnök átveszi a HVI vezetőjétől a képviselőjelölt bejelentéséhez leadott 

űrlapot, valamint az ajánlóívek eredménystatisztikáját. Javasolja Kertész Balázs gönyűi lakost 

egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba venni. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 

száma 3 fő, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 

20/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága Kertész Balázs (9071 Gönyű, Dr. Kollárszky M. u. 10.) 

kérelmének helyt ad, és egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. Felkéri a Helyi 

Választási Iroda vezetőjét a határozat külön íven történő elkészítésére. Felhatalmazza a Bizottság 

elnökét a határozat aláírására és azonnali közzétételére. 

 

 

4.) napirendi pont 

 

A polgármesterjelöltek szavazólapon való sorrendjének megállapítása 

 

Lencse László Kálmánné elnök átveszi a HVI vezetőjétől a sorsoláshoz előkészített urnát és az 

azonos méretű papírlapokat, amelyekre a polgármesterjelöltek nevei kerültek felvezetésre. A 

papírlapokat megtekinti, ellenőrzi, hogy az összes bejelentett jelölt neve megtalálható-e azokon. Ezt 

követően a lapokat azonos méretűre összehajtja és az urnába helyezi. Felkéri Pozsgai Gyuláné 

elnökhelyettest, hogy egyesével vegye ki az összehajtott lapokat az urnából, és olvassa fel az 

azokon lévő neveket. A húzás sorrendje adja meg a szavazólapon a jelöltek sorrendjét oly módon, 

hogy az elsőként kihúzott lapon szereplő név kerül a szavazólap első helyére és így tovább. 

 

Pozsgai Gyuláné elnökhelyettes elvégzi a sorsolást. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 

száma 3 fő, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 

21/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése szerint elvégzett sorsolás alapján a polgármesterjelöltek 

sorrendjét a szavazólapon az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Szilágyiné Kelemen Ágota 

2. Dr. Nagy Gergely 

3. Major Gábor József 
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A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat 

a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Helyi Választási Bizottság a jelöltállítási határidőig bejelentett polgármesterjelöltek szavazólapon 

való megjelenítési sorrendjére vonatkozó sorsolást a Ve. 160. § (2) bekezdése alapján elvégezte. 

A Helyi Választási Bizottság döntése a Ve. 160. § (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslattal 

kapcsolatos tájékoztatás a Ve. 239. §-ában foglaltakon alapul. 

 

 

5.) napirendi pont 

 

Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon való sorrendjének megállapítása 

 

Lencse László Kálmánné elnök átveszi a HVI vezetőjétől a sorsoláshoz előkészített urnát és az 

azonos méretű papírlapokat, amelyekre az egyéni listás képviselőjelöltek nevei kerültek 

felvezetésre. A papírlapokat megtekinti, ellenőrzi, hogy az összes bejelentett jelölt neve 

megtalálható-e azokon. Ezt követően a lapokat azonos méretűre összehajtja és az urnába helyezi. 

Felkéri Steingartné Bódis Anna Amália bizottsági tagot, hogy egyesével vegye ki az összehajtott 

lapokat az urnából, és olvassa fel az azokon lévő neveket. A húzás sorrendje adja meg a 

szavazólapon a jelöltek sorrendjét oly módon, hogy az elsőként kihúzott lapon szereplő név kerül a 

szavazólap első helyére és így tovább. 

 

Steingartné Bódis Anna Amália bizottsági tag elvégzi a sorsolást. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 

száma 3 fő, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 

22/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése szerint elvégzett sorsolás alapján az egyéni listás 

képviselőjelöltek sorrendjét a szavazólapon az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Fekete Lászlóné 

2. Lakatos Attila 

3. Ott-Szegő Henrietta 

4. Csáktornyai Viktória 

5. Szilágyiné Kelemen Ágota 

6. Vakarcs Lajosné 

7. Járay Zoltán 

8. Vigh Tibor 

9. Végh Bence 

10. Erős Gábor 

11. Kovács Tibor 

12. Dr. Nagy Gergely 

 




