JEGYZŐKÖNYV
Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről

Az ülés helye:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Az ülés ideje:

2014.09.08. 17 óra

Az ülés tárgya:

1. Egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek
nyilvántartásba vétele
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
2. Szavazólapi sorrend megállapítása sorsolás útján
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
3. Egyebek (bejelentések)
Előadó: Radics Zénó HVB elnök

Jelen vannak:

Meghívottak:

Radics Zénó
Szemenyei Katalin
ifj. Zsibrita András

a bizottság elnöke
a bizottság elnökhelyettese
a bizottság tagja

dr. Lipták Péter
Megyeriné Lepsényi Aliz

HVI vezető
HVI vezető-helyettes

külön ív szerint (2. napirendi ponttól)

Radics Zénó HVB elnök az ülést megnyitotta és köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Ezt követően Radics Zénó – tekintettel az előzetesen kiküldött meghívóban
foglaltakra – javaslatot tett ülés napirendi pontjaira, amelyek a következők:
1. Egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek nyilvántartásba
vétele
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
2. Szavazólapi sorrend megállapítása sorsolás útján
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
3. Egyebek (bejelentések)
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
A bizottság tagjai egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélküli döntésével
elfogadták a fenti napirendi pontokat, majd megkezdődött a napirendi pontok
részletes tárgyalása.

1. Napirendi pont:
Egyéni listás képviselőjelöltek
vétele
Előadó: Radics Zénó HVB elnök

és

polgármesterjelöltek

nyilvántartásba

Radics Zénó HVB elnök: A Csanádapácai Közös Helyi Választási Iroda
tájékoztatója szerint 2014.09.08. 16 óráig további 6 fő kérte a nyilvántartásba
vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.10.12. napjára
kitűzött általános választása okán. A választási iroda munkatársai megvizsgálták az
ajánlásokat és megállapították, hogy 5 fő rendelkezik a szükséges számú ajánlással,
míg egy jelölt tekintetében nem áll rendelkezésre a megfelelő számú ajánlás.
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
19/2014. (IX.08.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
általános választásán Csanádapáca településen Szűcs Imre (személyi azonosító: 1590525-0557) 5662 Csanádapáca, Hunyadi utca 38. szám alatti lakos, mint
független polgármesterjelöltnek, a nyilvántartásba vételét
elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Békés Megyei Területi
Választási Bizottságnak címezve (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. szám) úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított
harmadik napon megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (5662 Csanádapáca,
Szent Gellért út 31.).
Indokolás
2014. szeptember 5-én Szűcs Imre benyújtotta az E2 jelű, az egyéni jelölt
bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
elnevezésű formanyomtatványt és kérte adatainak nyilvántartásba vételét.
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2014. augusztus 29. napján átvett 10 db
ajánlóívet.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata értelmében a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára
kitűzött általános választásán – a polgármesterjelöltek tekintetében – a szükséges
ajánlások száma Csanádapáca településen 67 darab.

Az ajánlóíveken szereplő ajánlások ellenőrzésekor megállapítást nyert, hogy azon az
érvényes ajánlások száma 37 darab, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.
A Bizottság határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 133.§ (2) bekezdése és 124.§ (1) bekezdése alapján hozta meg.
A fellebbezési lehetőség a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 224.§-án és 330. § (1)
bekezdés b) pontján alapul.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 8.
Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
20/2014. (IX.08.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Oláh Lajos
Sándorné (személyi azonosító: 2-500622-3550) 5662 Csanádapáca, Rózsa utca 24.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen
független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Oláh Lajos Sándorné 2014. szeptember 5. napján kérte a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét
független jelöltként Csanádapáca választókerületben. 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 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt,

szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése)
egyidejűleg 5 darab ajánlóív került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 8.

Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
21/2014. (IX.08.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Dupsi Zoltán
(személyi azonosító: 1-610723-6029) 5662 Csanádapáca, Liszt u. 7. szám alatti
lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen független egyéni
listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Dupsi Zoltán 2014. szeptember 5. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként
Csanádapáca választókerületben. 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 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött
E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív
került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 8.

Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
22/2014. (IX.08.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Bohus
Ferenc (személyi azonosító: 1-540115-0970) 5662 Csanádapáca, Táncsics utca 45.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen
független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:

jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Bohus Ferenc 2014. szeptember 5. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként
Csanádapáca választókerületben. 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 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött
E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív
került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.

A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 8.
Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:
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igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
23/2014. (IX.08.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Szakál János
(személyi azonosító: 1-530727-1326) 5662 Csanádapáca, Damjanich utca 6. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen független egyéni
listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Szakál János 2014. szeptember 5. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként
Csanádapáca választókerületben. 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 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött
E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív
került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 8.

Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:
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A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
24/2014. (IX.08.) számú
HATÁROZATA

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Mórocz Ildikó
(személyi azonosító: 2-790226-1275) 5662 Csanádapáca, Hunyadi utca 19. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen független egyéni
listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Mórocz Ildikó 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként
Csanádapáca választókerületben. 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 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött
E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív
került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább

folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 8.

Radics Zénó
HVB elnök
2. Napirendi pont:
Szavazólapi sorrend megállapítása sorsolás útján
Előadó: Radics Zénó elnök
Radics Zénó HVB elnök: köszöntöm a jelenlévő polgármester- és
képviselőjelölteket, továbbá a Csanádapácai Közös Helyi Választási Iroda
munkatársait. Tájékoztatom Önöket, hogy a sorsolásban nem vesznek részt azok a
jelöltek, amelyeknek nyilvántartásba vétele jogerősen elutasításra került. Azokat a
jelölteket viszont kell figyelembe venni a sorsoláskor, amelyeket már jogerősen
nyilvántartásba vett a HVB, amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott
döntést a HVB, amelyek nyilvántartásba vételét a HVB elutasította, de a döntés még
nem jogerős és amelyeket már nyilvántartásba vett a HVB, de a döntés még nem
jogerős. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek jogerősen
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz
viszonyított sorrendje nem változik. Ennyit szerettem volna elöljáróban elmondani.
Lepecsételt és zárt borítékokba helyeztük el a jelöltek neveit tartalmazó kisebb
borítékokat és a jelöltek számához igazodó sorszámokat. A bizottság elnökhelyettese
és tagja segítségével megkezdenénk a sorsolást. Az eljárási törvény nem szabályozza
a sorsolás rendjét, a lebonyolítás módja a bizottság tagjaira van bízva. A bizottság
tagjai egy szám és egy név egyidejű kihúzásával fogják a sorsolást lefolytatni,
mindaddig, amíg minden szám és név el nem fogy az urnákból. Megkérném a
segítőket, hogy helyezzék külön-külön urnákba a borítékokban fellelhető kisebb
borítékokat, majd pedig kezdjék meg a sorsolást.
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:
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igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
25/2014. (IX.08.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az
egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjének
kisorsolása tárgyában meghozta a következő határozatot:
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választása kapcsán Csanádapáca községben
az egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét az
elvégzett sorsolás alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Egyéni listás képviselőjelölt neve
Ancsin-Rodák Attila Miklós
Nagy Zoltánné
Fodor István
Dupsi Zoltán
Véróné Erzsiák Beáta
Bohus Ferenc
Kesjár Jánosné
Szakál János
Szikora Pál Ferenc
Furák György
Harangozó Zoltán
Göcző Gyula Andrásné
Behán József

16.
17.
18.
19.
20.

Jelölő szervezet(ek) neve
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
FIDESZ-KDNP
Független
FIDESZ-KDNP
Független
FIDESZ-KDNP

Sorszám
1.
2.

Jelölő szervezet(ek) neve
FIDESZ-KDNP
Független

Polgármesterjelölt neve
Oláh Kálmán
Szűcs Imre

15.

Csikós Gábor
Varga Péter
Benkőné Béres Ágnes Ilona
Oláh Lajos Sándorné
Pavló Pál
Mórocz Ildikó
Mazuláné Márton Katalin

A határozat ellen a Ve. 239. § alapján a sorsolás ellen önálló jogorvoslatnak helye
nincs.

A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap
jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

adattartalmának

Bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 222.§ (1) bekezdése alapján az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be a
Csanádapácai Helyi Választási Bizottságnál.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan
elektronikus dokumentumként (jegyzo@csanadapaca.hu) lehet benyújtani, amelyet
a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy jogi szakvizsgával rendelkező személy
esetében a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha
kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként
nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati
formába alakítja.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a felülvizsgálat alapját, a
felülvizsgálat benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a felülvizsgálat benyújtójának személyi
azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát
igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §
(2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét
jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák
bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.
A Ve. 307/G. (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi
jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választása kapcsán a jogszabályban
megjelölt határidőig a következő jelöltek bejelentése történt meg:
Sorszám

Jelölő szervezet(ek)
neve

1.
2.

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

3.
4.
5.

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Egyéni listás
képviselőjelölt neve
Pavó Pál
Ancsin-Rodák Attila
Miklós
Véróné Erzsiák Beáta
Behán József
Benkőné Béres Ágnes
Ilona

Nyilvántartásba
vételi / elutasító
határozat száma
2/2014. (VIII.29.)
3/2014. (VIII.29.)
4/2014. (VIII.29.)
5/2014. (VIII.29.)
6/2014. (VIII.29.)

6.

FIDESZ-KDNP

7.
8.
9.
10.

Független
Független
Független
Független

11.
12.
13.

15.

Független
Független
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
Független

16.
17.
18.
19.
20.

Független
Független
Független
Független
Független

14.

Sorszám
1.
2.

Jelölő szervezet(ek)
neve
FIDESZ-KDNP
Független

Mazuláné Márton
Katalin
Harangozó Zoltán
Furák György
Fodor István
Göcző Gyula
Andrásné
Nagy Zoltánné
Kesjár Jánosné

7/2014. (VIII.29.)
9/2014.
10/2014.
11/2014.
12/2014.

(VIII.29.)
(VIII.29.)
(VIII.29.)
(VIII.29.)

13/2014. (IX.04.)
14/2014. (IX.04.)
15/2014. (IX.04.)

Varga Péter
Csikós Gábor

16/2014. (IX.04.)

Szikora Pál Ferenc

17/2014. (IX.04.)

Oláh Lajos Sándorné
Dupsi Zoltán
Bohus Ferenc
Szakál János
Mórocz Ildikó

20/2014.
21/2014.
22/2014.
23/2014.
24/2014.

Polgármesterjelölt
neve
Oláh Kálmán
Szűcs Imre

(IX.08.)
(IX.08.)
(IX.08.)
(IX.08.)
(IX.08.)

Nyilvántartásba
vételi / elutasító
határozat száma
8/2014. (VIII.29.)
19/2014. (IX.08.)

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-a szerint a helyi
választási bizottság kisorsolja a jelöltek és a listák szavazólapi sorrendjét.
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság az elvégzett sorsolás alapján az egyéni
választókerületi jelöltek szavazólapi sorrendjét a rendelkező részben foglaltak
szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-án, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239.§-án, valamint a Ve. 222-224.§-ain
alapul.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 8.
Radics Zénó
HVB elnök
Radics Zénó HVB elnök: a napirendi pontot megtárgyalását ezúton befejezettnek
tekintem. Áttérnénk a következő napirendi pontra, az egyebekre.
3. Napirendi pont:
Egyebek
Előadó: Radics Zénó elnök

Radics Zénó HVB elnök: felhívnám mindenki figyelmét a választási törvény alábbi
rendelkezéseire:
144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap,
vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés
nélkül készíthetnek plakátot.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott
kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő,
illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a
vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve
óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi
önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon
belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére,
valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte
vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles
eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
Radics Zénó HVB elnök: kérem a polgármester- és képviselőjelölteket a fenti
jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartására és betartatására.
Radics Zénó HVB elnök: Amennyiben nincs, úgy a mai ülést berekesztettnek
tekintem.

Radics Zénó
a HVB elnöke

Szemenyei Katalin
a HVB elnökhelyettese

dr. Lipták Péter
HVI vezető, jegyzőkönyvvezető

