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Jegyzőkönyv 

Készült: Biatorbágy Város Választási Bizottsága 2019. szeptember 2-án, 18:00 órakor 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: 

  

 Temesvári Ferencné, a Választási Bizottság elnöke 

 Farkas Imre Lajos, a Választási Bizottság elnökhelyettese 

 Novák László János, 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) A Helyi Választási Bizottságba delegált tag megbízásának elbírálásáról 

 
 
1) A Helyi Választási Bizottságba delegált tag megbízásának elbírálásáról 

 
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 
4/2019. (2019.IX.02.) HVB sz. 

határozata 

Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága - a 2019. szeptember hó 2. napján tartott ülésén a 
Tajti László 2051 Biatorbágy, Kassai u. 12. szám alatti lakosnak a 2019. október 13. napjára 
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Biatorbágy 
Helyi Választási Bizottságba történő megbízása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

 Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi általános választásán Tajti László  szám alatti 
lakosnak a Biatorbágy Helyi Választási Bizottságba történő, a Szövetség Biatorbágyért 
Egyesület jelölő szervezet általi megbízását visszautasítja. 

http://www.biatorbagy.hu/
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 A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Biatorbágy Város Választási Bizottságánál kell 
előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), 
telefaxon (23/310-175) vagy elektronikus levélben (hivatal@biatorbagy.hu) úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 5. 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 biatorbágyi Helyi Választási Irodához 2019. augusztus 15-én érkezett a Szövetség 
Biatorbágyért Egyesület jelölő szervezet azon bejelentése, hogy a Biatorbágy Város Helyi 
Választási Bizottságba Tajti László 2051 Biatorbágy, Kassai u. 12. szám alatti lakost kívánja 
a biatorbágyi Helyi Választási Bizottság tagjaként megbízni. 

Biatorbágyi Helyi Választási Iroda ellenőrizte, hogy 

a)      hogy a jelölő szervezet jelöltjét a Választási Bizottság jogerősen nyilvántartásba vette-
e, 

b)      a jelölő szervezet nevében történő megbízásra a nevében eljáró személy jogosult-e, 

c)      a bejelentett személy rendelkezik választójoggal, valamint 

d)     a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 30. §-ában foglaltaknak megfelel. 

Ennek kapcsán a Választási Iroda megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi általános választásán a Szövetség Biatorbágyért Egyesület 
egyetlen jelöltjét sem vette még nyilvántartásba Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága a mai 
napig, márpedig a Ve. 28. § (3) bekezdése alapján: „A helyi választási bizottság további egy-
egy tagját a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen 
induló független jelöltek bízzák meg.” Biatorbágy Városában a Szövetség Biatorbágyért 
Egyesület jelölő szervezet jelöltet illetve kompenzációs listát sem állított a mai napig. 
Ennélfogva a Szövetség Biatorbágyért Egyesület jelölő szervezet Biatorbágy Város 
Választási Bizottságába tag megbízására még nem jogosult. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
198/2019. (VIII.27.) számú határozatában döntött a helyi választási iroda vezetőjének 
indítványára a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága tagjainak személyéről. 

Ezt követően a Biatorbágy Város Választási Bizottsága 2019. augusztus 29. napján 
megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztotta elnökét és elnökhelyettesét.  

Tekintve, hogy a Ve. 30. § (1) A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság 
elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél 
kell bejelenteni – a kérelem elbírálására a Helyi Választási Bizottság elnökének 
megválasztását követően kerülhetett sor. 

A fentiek szerint ezért a megbízás a jogszabályi követelményeknek nem felel meg. 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 32. § (2) bekezdése alapozta meg. 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 28. § (1) 
bekezdésén, 30-32. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás 
a Ve. 221. §-án, 223-225. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

  

 
Tajti László: Nem volt tudomása arról, hogy a Szövetség Biatorbágyért Egyesület egyetlen 
jelöltjét sem vette még eddig nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. Kérése, hogy, 
amíg ez nem történik meg, addig is kaphasson meghívót a választási bizottság ülésére. 
 
Temesvári Ferencné: Amennyiben egyetlen jelöltet is állít a jelölő szervezet, akkor a 
választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél már be lehet jelenteni.  
 
dr. Kovács András: Nem látja akadályát a meghívó kiküldésének, mivel az ülések 
nyilvánosak.  

 
k.m.f. 

 
 

Temesvári Ferencné sk. 
Biatorbágy Város Választási Bizottság 

elnöke 




