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Jegyzőkönyv 

Készült: Biatorbágy Város Választási Bizottsága 2019. szeptember 9-én, 18:00 órakor 
megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 

 Novák László János, a Választási Bizottság választott tagja 

 Temesvári Ferencné, a Választási Bizottság választott tagja 

 Farkas Imre Lajos, a Választási Bizottság választott tagja 

 Tóthné Jeneses Katalin, a Választási Bizottság választott póttagja  

 Marlok Ferenc, a Választási Bizottság választott póttagja 

 Tajti László, a Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviselője 

 dr. Kovács András jegyző, a Helyi Választási Iroda vezető 

 dr. Szabó Ferenc aljegyző, a Helyi Választási Iroda részéről 

 Véghné Gazsi Etelka, a Helyi Választási Iroda részéről 

 Lengyel Anita, a Helyi Választási Iroda részéről 

 Pénzesné Szép Anna, a Helyi Választási Iroda részéről 

Napirend: 
1) Kocsis József független képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

2) Szabóné Lipka Tímea független képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

3) Molnár Tibor BIA FUTURA Egyesület polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele 

4) Molnár Tibor BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

5) Hajnal Magdolna BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

6) Kovács Sándor BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

7) Hámori Gyöngyi BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

8) Lang György BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

9) Molnár Sándor BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

10) Leányvári Józsefné BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

11) Kovácsevics András BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

12) BIA FUTURA Egyesület kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

13) Polgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása 

14) Önkormányzati képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolása 

15) Nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolása 

16) Egyebek 
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1) Kocsis József független képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
31/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Kocsis József független képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén független jelöltként indulni szándékozó választópolgár Kocsis József  

    a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi általános választásán egyéni választókerületi képviselőjelöltként 
való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Kocsis József (  

   Biatorbágy település 07. számú 
választókerületében független jelöltként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  
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Kocsis József (jelölt) . szám alatti lakos, a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 
07. számú választókerületében független jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 
HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 6. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 07. számú 
választókerületében 16 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

2) Szabóné Lipka Tímea független képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
32/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Szabóné Lipka Tímea független képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 
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Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 6. napján 
tartott ülésén független jelöltként indulni szándékozó választópolgár Szabóné Lipka Tímea 

      a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi általános választásán egyéni választókerületi képviselőjelöltként 
való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Szabóné Lipka Tímea  

     Biatorbágy település 07. számú 
választókerületében független jelöltként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Szabóné Lipka Tímea (jelölt)  szám alatti lakos, a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 
07. számú választókerületében független jelöltként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 
HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
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önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  4 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 07. számú 
választókerületében 16 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

3) Molnár Tibor BIA FUTURA Egyesület polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
33/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Molnár Tibor Bia Futura Egyesület polgármester-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET (továbbiakban: BFE)  jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Molnár Tibor   

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 
polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
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eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Molnár Tibort  

 polgármesterjelöltként Biatorbágy településen 
a BFE jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A 
polgármesterjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 
választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az illetékes választási 
bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. 
napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Molnár Tibor (jelölt)  szám alatti lakos, a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy 
településen a BFE polgármesterjelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a HVB-
nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról  szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint az igényeltnek 
megfelelő számú, azaz  60 db  ajánlóívet, melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 
2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 
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A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (3) bekezdés b) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 lakost 
megahaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 
választópolgár jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a 
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Biatorbágy településen: 300 fő. 

. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint az Övjt. 9. § 
(3) bekezdése b) pontja alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az 
irányadók. A fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 
Ve. 223-225. §-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

4) Molnár Tibor BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
34/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Molnár Tibor BFE képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET (továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Molnár Tibor   

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 
egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 
következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Molnár Tibor  

    Biatorbágy település 01. számú 
választókerületében a BFE jelöltjeként  
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nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Molnár Tibor (jelölt) . szám alatti lakos, a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 
01. számú választókerületében az BFE jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 
HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 
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Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 01. számú 
választókerületében 16 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

5) Hajnal Magdolna BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
35/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Hajnal Magdolna BFE képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET (továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Hajnal Magdolna     

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 
egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 
következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Hajnal Magdolna  

 Biatorbágy település 02. számú választókerületében a 
BFE jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Hajnal Magdolna (jelölt)  alatti lakos, a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 
02. számú választókerületében az BFE jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 
HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 02. számú 
választókerületében 13 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
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eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

6) Kovács Sándor BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
36/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Kovács Sándor BFE képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET (továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Kovács Sándor   a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán egyéni 
választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 
következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Kovács Sándor  

 Biatorbágy település 03. számú választókerületében a BFE 
jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
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azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Kovács Sándor (jelölt)  szám alatti lakos, a 2019. évi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 03. 
számú választókerületében az BFE jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 
HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  4 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 03. számú 
választókerületében 13 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
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fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

7) Hámori Gyöngyi BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
372019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Hámori Gyöngyi BFE képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET (továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Hámori Gyöngyi  

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában 
meghozta a következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Hámori Gyöngyi  

 Biatorbágy település 04. számú 
választókerületében a BFE jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
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levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Hámori Gyöngyi (jelölt)  szám alatti 
lakos, a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán 
Biatorbágy Város 04. számú választókerületében az BFE jelöltjeként nyilvántartásba vételét 
kezdeményezte a HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 
( a továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 04. számú 
választókerületében 13 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 
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8) Lang György BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
38/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Lang György BIA FUTURA EGYESÜLET képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET (továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Lang György  a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán egyéni 
választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 
következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Lang György  

 Biatorbágy település 05. számú választókerületében a BFE 
jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
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illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Lang György (jelölt)  szám alatti lakos, a 2019. évi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 05. 
számú választókerületében az BFE jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 
HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 05. számú 
választókerületében 12 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

9) Molnár Sándor BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
39/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 
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határozata 
 

Molnár Sándor BIA FUTURA EGYESÜLET képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET ( továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Molnár Sándor  a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán egyéni 
választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 
következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Molnár Sándor  

 Biatorbágy település 06. számú választókerületében a BFE 
jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Molnár Sándor (jelölt)  szám alatti lakos, a 2019. évi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 06. 
számú választókerületében az SZBE jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte a 
HVB-nál, melyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási 
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irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 06. számú 
választókerületében 12 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

10) Leányvári Józsefné BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
40/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Leányvári Józsefné BIA FUTURA EGYESÜLET képviselő-jelölt nyilvántartásba 

vételéről 
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Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET ( továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Leányvári Józsefné      

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában 
meghozta a következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Leányvári Józsefné  

       Biatorbágy település 07. számú 
választókerületében a BFE jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Leányvári Józsefné (jelölt)  szám alatti lakos, a 2019. 
évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy 
Város 07. számú választókerületében az SZBE jelöltjeként nyilvántartásba vételét 
kezdeményezte a HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 
( a továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 
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A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 07. számú 
választókerületében 16 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

11) Kovácsevics András BIA FUTURA Egyesület képviselő-jelölt nyilvántartásba 

vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
41/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

Kovácsevics András BIA FUTURA EGYESÜLET képviselő-jelölt nyilvántartásba 

vételéről 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET ( továbbiakban: BFE) jelöltjeként indulni 
szándékozó választópolgár Kovácsevics András  
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán egyéni 
választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 
következő 

határozatot: 
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Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján Kovácsevics András  

 Biatorbágy település 08. számú választókerületében 
a BFE jelöltjeként  

nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az 
illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a 
bejelentést követő 4. napon nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.  

Kovácsevics András (jelölt)  szám alatti lakos, a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy Város 
08. számú választókerületében az SZBE jelöltjeként nyilvántartásba vételét kezdeményezte 
a HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 
eljárásában használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a 
továbbiakban: IM rendelet) 14. melléklete szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi 
önkormányzati választáson” elnevezésű formanyomtatványt, valamint  3 db  ajánlóívet 
melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. szeptember 9. napján átvett. 

A Helyi Választási Iroda a jelölt adatait, választójogát valamint az ajánlóíveken szereplő 
ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a 
szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai 
rendszerben ellenőrizte. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 125-127 §-ában foglaltakra terjedt ki, 
figyelemmel az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB 
iránymutatásában foglaltakra. 
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A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot. 

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye 
alapján az egyéni választókerületi jelölt állításához Biatorbágy 08. számú 
választókerületében 13 fő választópolgár ajánlása szükséges. 

A jelölt bejelentésekor átadott ajánlásainak ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlásainak 
száma a Helyi Választási Iroda által a HVB-nak bemutatott, az ajánlóívek ellenőrzésének 
eredménystatisztikája szerint elérte a jelöltséghez szükséges számot, ezért a HVB fentieket 
megvizsgálva megállapította, hogy a bejelentés minden törvényi követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 124. § (1) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 
127. § (3) bekezdése, 132. §-a, 307/E. §-a, 307/G.§ (1)-(2) bekezdése, valamint Övjt. 9. § (1) 
bekezdése alapján hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A 
fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. 
§-ain, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

12) BIA FUTURA Egyesület kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
42/2019. (2019. IX.9) HVB sz. 

határozata 
 

A BIA FUTURA EGYESÜLET kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) - a 2019. szeptember hó 9. napján 
tartott ülésén - a BIA FUTURA EGYESÜLET (továbbiakban: BFE) jelölő szervezet által a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 
Biatorbágy településre bejelentett kompenzációs lista nyilvántartásba vétele tárgyában 
meghozta a következő 

határozatot: 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (továbbiakban: Övjt.) 10. § (1), valamint 11. § (1) bekezdései alapján Biatorbágy 
településen a BIA FUTURA EGYESÜLET kompenzációs listáját 

nyilvántartásba veszi a jelölő szervezet által állított sorrend alapján. 

A kompenzációs listán a jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet az alábbiak szerint állapította 
meg: 

1. Molnár Tibor  
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2. Harmati Rita 

3. Hámori Gyöngyi  

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
HVB mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A 
fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), telefaxon (23/310-
135) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 
legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást;  

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;   

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi 

számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 129. §-a alapján a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi 
jelölt nevét, személyi azonosítóját – ennek hiányában a személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolványának számát –, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy 

a) a jelölést elfogadja, 

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve 
megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti, 

c) az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 
törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága 
esetére kötelezettséget vállal. 

A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok 
száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg. A listán csak 
olyan jelölt állítható, aki a lista bejelentésekor választójoggal rendelkezik.  

A listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani. 

Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett 
listára új jelölt nem jelenthető be. 
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A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista 
bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján visszavonhatja. A visszavont lista 
helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.  

A közös listával kapcsolatos jognyilatkozatot a közös listát állító jelölő szervezetek közösen 
teszik meg. 

A jelölő szervezet képviseletére jogosult Molnár Tibor  
 alatti lakos, a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásán Biatorbágy településen a BIA FUTURA EGYESÜLET kompenzációs 
listájának nyilvántartásba vételét kezdeményezte a HVB-nál, melyhez benyújtotta 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 eljárásában használandó 
nyomtatványokról  szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet ( a továbbiakban: IM rendelet) 14. 
melléklete szerinti L5 „Lista bejelentése”, valamint SZ4 „Listán állított jelölt személyek lapja” 
elnevezésű formanyomtatványokat, melyet Biatorbágy Város Helyi Választási Irodája 2019. 
szeptember 9. napján átvett. 

Az Övjt. 10. § (1) bekezdés szerint a 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát 
az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében 
jelöltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint 
felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak. 

A HVB a fentieket megvizsgálva megállapította, hogy a BFE jelölő szervezet Biatorbágy 
településen a települési egyéni választókerületek több, mint a felében jelöltet állított, ezzel 
elérte a lista állításához szükséges számot, így a bejelentés minden törvényi 
követelménynek megfelel.  

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdése, 129. § (1) bekezdése, 132. §-a, 307/I. §-a, 
307/J § (1) bekezdése, valamint az Övjt. 10. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdései alapján 
hozta. A határozat tartalmára a Ve. 46. §-ában foglaltak az irányadók. A fellebbezési jogot a 
Ve. 221. §-a biztosítja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 223-225. §-ain, az 
illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdés 1. pontján alapul. 

 

13) Polgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 
Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
43/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Polgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
állított polgármester-jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő 
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határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármester-
jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

1) Topa Zoltán   független jelölt 

 

2) Molnár Tibor   BFE 

 

3) Makranczi László  SZBE 

 

4) Tarjáni István János  FIDESZ-KDNP 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 4 fő polgármester jelölt sorsolását elvégezte. A 
kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza. 

 

14) Önkormányzati képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 
Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
44/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 01. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
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állított Biatorbágy település 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 01. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Lóth Gyula   SZBE 

2) Dr. Cserniczky Tamás FIDESZ-KDNP 

3) Molnár Tibor   BFE 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 3 fő Biatorbágy 01. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
45/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 02. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
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állított Biatorbágy település 02. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 02. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 02. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Barabás József     SZBE 

2) Topa Zoltán      független jelölt 

3) Tálas-Tamássy Richárd    FIDESZ-KDNP 

4) Hajnal Magdolna     BFE 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 4 fő Biatorbágy 02. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
46/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 03. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 
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Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
állított Biatorbágy település 03. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 03. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 03. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Kovács Sándor                 BFE 

2) Dr. Joó Márk Szabolcs    FIDESZ-KDNP 

3) Bodorkos Ádám              SZBE 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 3 fő Biatorbágy 03. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
47/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 04. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
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állított Biatorbágy település 04. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 04. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 04. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Hámori Gyöngyi            BFE 

2) Horváth András            SZBE 

3) Árvai Zoltán Lajos       független jelölt 

4) Sabján Csilla               FIDESZ-KDNP 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 4 fő Biatorbágy 04. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
48/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 05. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
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állított Biatorbágy település 05. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 05. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 05. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Ulicza Máté       SZBE 

2) Varga László    FIDESZ-KDNP 

3) Lang György    BFE 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 3 fő Biatorbágy 05. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
49/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 06. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
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állított Biatorbágy település 06. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 06. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 06. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Győrik Dávid  SZBE 

2) Nánási Tamás FIDESZ-KDNP 

3) Millner László         független jelölt 

4) Molnár Sándor       BFE   

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 4 fő Biatorbágy 06. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
50/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 07. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 
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Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
állított Biatorbágy település 07. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 07. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 07. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Szabóné Lipka Tímea    független jelölt 

2) Kocsis József               független jelölt 

3) Radnai Péter                SZBE 

4) Szanyi József              FIDESZ-KDNP 

5) Leányvári Józsefné    BFE 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 5 fő Biatorbágy 07. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
51/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Biatorbágy 08. számú egyéni választókerületi-jelöltek sorrendjének sorsolása 
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Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
állított Biatorbágy település 08. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett Biatorbágy 
település 08. számú egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Biatorbágy 08. sz. egyéni választókerületi jelöltjeinek sorrendje: 

1) Csepregi Miklós           SZBE 

2) Kovácsevics András   BFE 

3) Mohácsy István          FIDESZ-KDNP  

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 3 fő Biatorbágy 08. számú egyéni választókerületi 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

15) Nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 
Szavazás: 

Biatorbágy Város Választási Bizottsága 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága 
52/2019. (IX.9.) HVB sz. 

határozata 
 

Német nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 



34 

 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
állított német nemzetiségi képviselő-jelöltjeinek sorsolása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett német 
nemzetiségi képviselő-jelöltjeinek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

Német nemzetiségi képviselő-jelöltjeinek sorrendje: 

1) Wéber Ferencné    ÉMNÖSZ 

2) Rack Ferencné         ÉMNÖSZ 

3) Földházi Szonja Mária       ÉMNÖSZ 

4) Steer Ferenc                      ÉMNÖSZ 

5) Bunth Edina              ÉMNÖSZ 

6) Bechler Gyula                   ÉMNÖSZ 

7) Buzásné Math Edit          ÉMNÖSZ 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének 
sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239. §-a alapján 
a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 
annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló 
határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista 
van. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a 
bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 7 fő Biatorbágy német nemzetiségi képviselő- 
jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része 
tartalmazza. 

 

16) Egyebek 

a.) 
Temesvári Ferencné: Javasolja, hogy a bizottság üléseit kizárólag a hivatal rögzíthesse, a 
hivatal meglévő hangrögzítő eszközeivel. Továbbá javasolja, hogy laptopot lehessen 
használni, de felvételt ne készíthessenek vele. Ha valaki hangfelvételt szeretne készíttetni, 
azt előre jelezze. 
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Farkas Imre Lajos: Javaslata, hogy az elnök távolíthassa el a helyiségből a hangfelvételre 
alkalmas eszközöket.  

dr. Kovács András: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 44. § (1) bekezdése alapján a bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során 
felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága – 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) – a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza.   

 
1/2019. (IX. 9.) sz. jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága kizárólag a polgármesteri hivatal hangrögzítő 
eszközeinek használatával engedélyezi, hogy üléseiről hangfelvétel készüljön. 

b.)  
Temesvári Ferencné: Barabás József, a Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviselő-
jelöltje a mai napon beadványt nyújtott be a bizottsághoz. Ahhoz, hogy a tényállást tisztázni 
tudjuk, a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXXVI. törvény 43. § (2) bek. alapján 
javasolja, hogy a bizottság kérjen be Mester Lászlótól, valamint a Bia Futura Egyesület 
elnökétől írásos nyilatkozatot. 
 
Farkas Imre Lajos: Javasolja, hogy a bizottság a nyilatkozattételi határidőt, 09.10. 15 
órában állapítsa meg. 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága – 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) – a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza.   

 
2/2019. (IX. 9.) sz. jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

 
Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága, Barabás József, a Szövetség Biatorbágyért 
Egyesület képviselő-jelöltje beadványára, a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXXVI. 
törvény 43. § (2) bek. alapján kéri Mester Lászlótól, valamint a Bia Futura Egyesület 
elnökétől, hogy írásban nyilatkozzon. 
Határidő: 2019. szeptember 10., 15 óra. 

 

 
 

k.m.f. 
 
 

Temesvári Ferencné 
Biatorbágy Város Választási Bizottság 

elnöke 




