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JEGYZŐKÖNYV 

 

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

2019. évi 2. SZ. ÜLÉSÉRŐL 

 

Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 24-én 

17.00 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest 

VIII. Baross u. 63-67.) I. emelet 116-os hivatalos helyiségében megtartott 2. számú üléséről 

 

 Jelen vannak:  
Dr. Galambos Károly 

Danyiné Vámosi Gabriella  

 

 

Választási Iroda részéről: 
Rimán Edina a HVI vezetője 

dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese 

dr. Balla Katalin HVI tag 

dr. Kiss Marietta HVI tag 

Mátraházi Judit HVI tag 

 

Jegyzőkönyvvezető 

Czira Éva HVI tag 

 

Egyéb megjelentek:  

Távolmaradását bejelentette: Tavaszi Józsefné 

 

Danyiné Vámosi Gabriella (korelnök) 
Megállapítja, hogy a Bizottság 3 tagja közül jelen van 2 fő, így a Bizottság határozatképes. A 

Bizottság 2019. évi 2. ülését 17.25-kor megnyitja. 

 

Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére: 

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása  

2. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztása 

3. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság Ve. 50. §, 206. § és 213. § szerinti 

hatásköre gyakorlásának átruházása 

4. napirendi pont: Javaslat a Helyi Választási Bizottság határozatainak 

közzétételére vonatkozó szabályainak megalkotására (közzétételi szabályzat) 

5. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület polgármesterjelölt 

nyilvántartásba vétele 

6. -17. napirendi pontok: Budapest Főváros VIII. kerület 01-12 egyéni 

választókerületi jelölt(ek) nyilvántartásba vétele 

18.  napirendi pont: Egyebek 

 

A Bizottság 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

1. napirend pont: A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása 

 

Danyiné Vámosi Gabriella (korelnök) 

Megadja a szót a Helyi Választási Iroda képviselőjének. 
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dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján a Bizottságnak elnököt és elnök-helyettest kell választania. 

Az elnök és az elnök-helyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. 

 

Danyiné Vámosi Gabriella 

Felkéri a Bizottságot, hogy tegyenek javaslatot az elnök személyére. Javasolja a Bizottság 

elnökének dr. Galambos Károlyt. 

 

Egyéb javaslat hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az elnök megválasztása tárgyában 

2/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következő jegyzőkönyvbe foglalt 

döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bizottság 

elnökének megválasztja dr. Galambos Károlyt. 

 

Danyiné Vámosi Gabriella 

Gratulál a megválasztott elnöknek és átadja az ülés vezetését. 

 

 

2. napirend pont: A Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztása 

 

Dr. Galambos Károly 

Felkéri a Bizottságot, hogy tegyenek javaslatot az elnök-helyettes személyére. Javasolja a 

Bizottság elnök-helyettesének Danyiné Vámosi Gabriellát. 

 

Egyéb javaslat hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az elnök megválasztása tárgyában 

3/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következő jegyzőkönyvbe foglalt 

döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bizottság elnök-

helyettesének megválasztja Danyiné Vámosi Gabriellát. 

 

 

3. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság Ve. 50. §, 206. § és 213. § szerinti 

hatásköre gyakorlásának átruházása 

 

Dr. Galambos Károly 

Megadja a szót a Helyi Választási Irodának. 

 

Dr. Mészár Erika 

 

Tájékoztatja a Bizottságot a Ve. 50. §, 206. § és 213. § rendelkezéseinek tartalmáról. 
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Ve. 50. § (1) 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. 

206. §   (1) A 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.   

(2) A megüresedett mandátum időközi választás nélküli betöltése esetén a mandátum 

kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell átadni a 

megbízólevelet a képviselőnek. 

(3) A választási bizottság az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörét a választási bizottság 

elnökére átruházhatja. 

 

213. § (1)  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 választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett 

ügyben.   

(2) A választási bizottság az (1) bekezdés szerinti hatáskörét - jegyzőkönyvbe foglalt 

döntéssel - a bizottság elnökére átruházhatja. 

Javasolja, hogy az ismertetett rendelkezések alapján a Bizottság hatalmazza fel az elnököt a 

Ve. 50. §, 206. § és 213. §-ában foglalt döntések meghozatalára. 

 

 

Dr. Galambos Károly 

Szavazásra bocsátja a Ve. 50. §-ával kapcsolatos javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a Ve. 50. § (1) bekezdésében 

foglaltak tárgyában 4/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros 

VIII. kerület Helyi Választási Bizottság határozatában szereplő név-, szám- vagy más 

elírás esetén felhatalmazza elnökét a hiba kijavítására, amennyiben az nem hat ki az ügy 

érdemére. 

 

Dr. Galambos Károly 

Szavazásra bocsátja a Ve. 206. §-ával kapcsolatos javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Ve. 206. §-ában foglaltak 

tárgyában 5/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 206. §-ában foglaltak alapján átruházza elnökére a választás 

eredményének jogerőssé válását vagy - ha az későbbi időpontra esik - a szavazás 

megismételtetését eredményezhető jogorvoslati eljárások jogerős befejezését követően a 

megbízólevél megválasztott képviselő részére történő átadásával kapcsolatos 

hatáskörének gyakorlását. 

 

Dr. Galambos Károly 

Szavazásra bocsátja a Ve. 213 §-ával kapcsolatos javaslatot. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság Ve. 213. §-ában foglaltak 

tárgyában 6/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 213. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján átruházza 

elnökére a kifogás áttételével kapcsolatos hatáskörének gyakorlását. 

 

 

4. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási 

Bizottság határozatainak közzétételére vonatkozó szabályok megalkotására 

(közzétételi szabályzat) 

 

Dr. Galambos Károly 

Felkéri a Helyi Választási Iroda képviselőjét a napirend ismertetésére. 

 

Dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 49. § 

(2) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel határozatait az interneten, a Józsefváros 

Portálon (www.jozsefvaros.hu) nyilvánosságra kell hoznia. A jegyzőkönyvet a személyes 

adatok (pl.: lakcím, születési időpont, életkor, személyes ismertetőjegyek) törlését követően 

kell a Portálon megjelentetni. A személyneveket és jogi személyek neveit a nevek 

kezdőbetűivel javasolja megjelentetni. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő 

szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. 

Ezzel kapcsolatos intézkedésre javasolja felkérni a Helyi Választási Iroda vezetőjét. 

 

Dr. Galambos Károly 

Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a közzétételi szabályzata 

tárgyában 7/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta: 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 49. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel 

jegyzőkönyveit az interneten, a Józsefváros Portálon (www.jozsefvaros.hu) hozza 

nyilvánosságra. Felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda 

Vezetőjét, gondoskodjon arról, hogy a jegyzőkönyvek a felvételük napján a Józsefváros 

Portálon megjelentetésre kerüljenek. A jegyzőkönyvet a személyes adatok (pl.: lakcím, 

születési időpont, életkor, személyes ismertetőjegyek) törlését követően kell a Portálon 

megjelentetni. A személyneveket és jogi személyek neveit a nevek kezdőbetűivel kell 

megjelentetni a jelölt, jelölő szervezet neve kivételével, tekintettel arra, hogy az 

közérdekű adatnak számít. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a 

médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. 

 

 

 

 

http://www.jozsefvaros.hu/
http://www.jozsefvaros.hu/
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5. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület polgármesterjelölt 

nyilvántartásba vétele 

  

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 5. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy dr. Sára Botond Attila a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek 

közös polgármesterjelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán polgármesterjelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte és 

benyújtotta a nevére kiállított 180 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. 

(VIII.12.)  számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 231/2019. 

(VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölőszervezetet 

nyilvántartásba vette.  

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a polgármester jelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 1/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerületben dr. Sára Botond Attilát a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös polgármesterjelöltjeként 

nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Dr. Sára Botond Attila (lakcím: …………………...) a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és 

a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös polgármesterjelöltje a helyi 
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önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerületében polgármesterként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási 

Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 180 db 

ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely 

határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik 

napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a polgármesterjelöltet a 

helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerületében a polgármesterjelölt állításhoz 300 

választópolgár ajánlása szükséges.  

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 50 db ajánlóív 

ellenőrzése során 376 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma 

a törvényben meghatározott mértéket (300 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda 

az ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 300 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E2 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Botond utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 376 ajánlás érvényes, 15 ajánlás 

nem felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

6. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 01. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 6. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dr. Szilágyi Demeter Gergely (lakcím: …………………...)  

a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 

közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
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2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi 

Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely 

határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 2/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 01. sz. egyéni választókerületében dr. Szilágyi Demeter Gergelyt a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Dr. Szilágyi Demeter Gergely (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi 

jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 

Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi 

jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. 

napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási 

Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, 

mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 
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II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 01. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 48 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 10 db ajánlóív 

ellenőrzése során 75 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (48 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 48 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E2 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Demeter utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 
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száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 75 ajánlás érvényes, 2 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

7. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 02. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 7. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Egry Attila Gábor (lakcím: …………………...)   a FIDESZ 

- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata 

Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 3/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 02. sz. egyéni választókerületében Egry Attila Gábort a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Egry Attila Gábor (lakcím: …………………...)    a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és 

a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 02. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 
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A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 12 db ajánlóív 

ellenőrzése során 82 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E2 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Attila utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 82 ajánlás érvényes, 4 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 
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használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

 

8. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 03. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 8. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dudás István Józsefné (lakcím: …………………...)   a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 

közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi 

Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely 

határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 4/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. 

kerület 03. sz. egyéni választókerületében Dudás István Józsefnét a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 
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27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Dudás István Józsefné (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 03. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 9 db ajánlóív 

ellenőrzése során 65 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E2 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Istvánné utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 65 ajánlás érvényes, 7 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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9. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 04. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 9. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Zentai Oszkár (lakcím: …………………...)   a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata 

Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 5/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 04. sz. egyéni választókerületében Zentai Oszkárt a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

 

 

 

I n d o k o l á s 
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I. 

Zentai Oszkár (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 04. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 45 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 8 db ajánlóív 

ellenőrzése során 55 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (45 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 45 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 55 ajánlás érvényes, 3 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

10. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 05. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 10. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Gondos Judit (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar 
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Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata 

Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 6/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 05. sz. egyéni választókerületében Gondos Juditot a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Gondos Judit (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 
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harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 05. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 41 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 8 db ajánlóív 

ellenőrzése során 58 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (41 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 41 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 58 ajánlás érvényes, 6 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  
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A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

11. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 06. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 11. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Sántha Péterné (lakcím: …………………...)   a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata 

Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 7/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 06. sz. egyéni választókerületében Sántha Péternét a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 
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jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Sántha Péterné (lakcím: …………………...)    a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 55 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 11 db ajánlóív 

ellenőrzése során 73 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 
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törvényben meghatározott mértéket (55 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 55 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. adattartalmának jóváhagyása során 

figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 73 ajánlás érvényes, 8 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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12. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 07. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 12. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Soós György (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata 

Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 8/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 07. sz. egyéni választókerületében Soós Györgyöt a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 
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Soós György (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 07. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 61 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 10 db ajánlóív 

ellenőrzése során 72 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (61 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 61 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 72 ajánlás érvényes, 2 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

 

A Helyi Választási Bizottság a későbbiekben dönt arról, hogy az átadott ajánlóívek 

hiánytalanul leadásra kerültek-e, indokolt-e bírság kiszabása. 

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

13. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 08. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 13. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Vörös Tamás (lakcím: …………………...)   a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 
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2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata 

Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 9/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 08. sz. egyéni választókerületében Vörös Tamást a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Vörös Tamás (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

 

 

II. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 08. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 9 db ajánlóív 

ellenőrzése során 60 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 60 ajánlás érvényes, 5 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  
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Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

14. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 09. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 14. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Guzs Gyula (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében 

egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros 

VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 

2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A 

Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata 

Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 10/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 09. sz. egyéni választókerületében Guzs Gyulát a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 
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A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Guzs Gyula (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 09. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 52 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 
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A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 9 db ajánlóív 

ellenőrzése során 68 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (52 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 52 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 68 ajánlás érvényes, 4 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 
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15. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 10. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 15. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Kaiser József Lajos (lakcím: …………………...)   a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 

közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 10. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi 

Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely 

határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 11/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 10. sz. egyéni választókerületében Kaiser József Lajost a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 
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I n d o k o l á s 

 

I. 

Kaiser József Lajos (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és 

a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 10. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 10. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 47 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 8 db ajánlóív 

ellenőrzése során 59 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (47 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 47 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 
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A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E2 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a József utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 59 ajánlás érvényes, 5 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

16. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 11. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 16. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dr. Ferencz Orsolya Ildikó (lakcím: …………………...)  a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 

közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 



 35 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi 

Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely 

határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 12/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 11. sz. egyéni választókerületében Dr. Ferencz Orsolya Ildikót a FIDESZ - 

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös 

egyéni választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

Dr. Ferencz Orsolya Ildikó (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi 

jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 

Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi 

jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi 

Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. 

napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási 

Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, 

mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 
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II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán Budapest Főváros VIII. kerület 11. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 7 db ajánlóív 

ellenőrzése során 53 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E2 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az Orsolya utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 
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megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 53 ajánlás érvényes, 3 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

17. napirendi pont: Budapest Főváros VIII. kerület 12. egyéni választókerületi 

jelölt nyilvántartásba vétele 

 

Dr. Galambos Károly 
Megnyitja a 17. napirendi pontot, megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy dr. Sára Botond Attila (lakcím: …………………...)   a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 

közös egyéni választókerületi jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. évi általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület 12. sz. egyéni 

választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi 

Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 

db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a 

Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely 

határozatok jogerősek. 

 

Átnyújtja az ajánlóíveket ellenőrzésre a Bizottságnak. A Bizottság áttekinti az ajánlóíveket. 

 

Dr. Galambos Károly 
Több kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság az egyéni képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele tárgyában 13/2019. (VIII.24.) számon 2 igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő határozatot hozta: 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán  Budapest Főváros VIII. 

kerület 12. sz. egyéni választókerületében dr. Sára Botond Attilát a FIDESZ - Magyar 

Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni 

választókerületi jelöltjeként nyilvántartásba veszi. 

  

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést 

nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 

határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 

+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 

27. napján (kedden) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 

Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 

a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

dr. Sára Botond Attila (lakcím: …………………...)  a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi jelöltje a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Budapest 

Főváros VIII. kerület 12. sz. egyéni választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási 

Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) 2019. augusztus 24. napján, 

melyhez benyújtotta a nevére kiállított 15 db ajánlóívet. A Nemzeti Választási Bizottság a 

230/2019. (VIII.12.) számú határozatával a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget, a 

231/2019. (VIII.12.) számú határozatával a Kereszténydemokrata Néppártot, mint 

jelölőszervezetet nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek. 

 

II. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) 

bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az egyéni 

választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdése, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Iroda (a 

továbbiakban: Választási Iroda) vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleménye alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
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választásán Budapest Főváros VIII. kerület 12. sz. egyéni választókerületében az egyéni 

választókerületi jelölt állításhoz 46 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

A Ve. 127. § (1) bekezdése értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől 

számított három napon belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az 

ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes 

ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az illetékes 

választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a 

bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. 

 

A Választási Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint 9 db ajánlóív 

ellenőrzése során 64 db érvényes ajánlást rögzített. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a 

törvényben meghatározott mértéket (46 érvényes ajánlás) meghaladta. A Választási Iroda az 

ajánlóív ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrizte, 

mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125. §-ában és 126. §-ában foglalt követelményekre. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és 

átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, vizsgálta, hogy az ajánlóíven szereplő adatok valósak-e, illetve hogy a 

Választási Iroda által rögzített, a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt, ezek közül legalább 46 ajánlás érvényes-e. A 

Helyi Választási Bizottság a Választási Iroda által rögzített érvényes ajánlásokat elfogadja. 

 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és a 

választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt választójoggal 

rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 

„Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely 

összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén a képviselői 

megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond. A jelölt az E2 nyomtatványon 

nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak a Botond utónevet tartalmazza, 

mely a választási informatikai rendszerben rögzítésre került. A Helyi Választási Bizottság az 

utónév megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot a szavazólap adattartalmának jóváhagyása 

során figyelembe veszi. 

 

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek 

adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások 

száma eléri-e a megkövetelt határt, ennek során a Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások 

megvizsgálását követően megállapította, hogy azok közül 64 ajánlás érvényes, 8 ajánlás nem 

felel meg a Ve. 122. §-ában, illetve 126. §-ában foglalt követelményeknek.  

 

Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a 

jelöltet a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba 

vette.  

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) 

pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 

122.§-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E. §-ában, 307/G. § (1)-

(2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
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2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a 

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt 01/6-5/2019. sz. 

közleményében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § 

(3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban foglaltakon alapul. 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 dr. Galambos Károly  

 Budapest Főváros VIII. kerület 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

18. Egyebek:  

 

dr. Galambos Károly 

Megnyitja a 17. napirendi pont tárgyalását és megadja a szót a HVI képviselőjének. 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy elkezdődött az ajánlásgyűjtés. Ha beérkezik nyilvántartásba 

vételi kérelem, arról a Helyi Választási Bizottságnak 4 napon belül kell döntenie. 

 

dr. Galambos Károly 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 18 óra 05 perckor  az ülést berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 dr. Galambos Károly Danyiné Vámosi Gabriella  

 

 

 _______________________________  

 Rimán Edina  

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 dr. Mészár Erika dr. Balla Katalin 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 dr. Kiss Marietta Mátraházi Judit 

   

 

  

  _______________________________ 

  Czira Éva 

                    jegyzőkönyvvezető 

 

Határozatok nyilvánosságra hozatala: 

Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés: 

 

___________________________ (dátum)  ___________________________ (HVI aláírása) 


