Jegyzőkönyv
Készült: Tiszabercel Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2014. augusztus 29én megtartott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Szántó Zsolt polgármester
Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI vezető
Tóthszegi-Németh Éva jegyzőkönyvvezető, HVI tag
Futkos Béláné HVB tag
Stefánné Kiss Erzsébet HVB tag
Snekszerné Máté Annamária HVB tag
Hajnal Béláné HVB póttag
Csáki Anita HVB póttag
Dr. Szilágyi Norbert HVI vezető: A jogszabály elő írja, hogy polgármester előtt esküt kell
tenni. Amint ez megtörtént megtartjuk az alakuló ülést, ahol elnököt és elnök helyettest kell
választani. Felkérem polgármester urat, hogy tartsa meg az eskütételt.
Megtörténik az eskü.
Szántó Zsolt polgármester: Minden jót kíván a bizottság munkájához, majd távozik az ülésről.
Dr. Szilágyi Norbert HVI vezető: A bizottság munkája alatt határozatokat kell hoznia, az őszi
választásokon jelentős számú határozat fog megszületni. Kérem, hogy a bizottság tagjai
tegyenek javaslatot az elnök személyére. Önök ismerik jól egymást. Ki az, aki vállalja, ki az,
aki nem?
Javaslat hangzik el, hogy Futkos Béláné legyen az elnök.
Futkos Béláné bizottsági tag: elvállalom.
Dr. Szilágyi Norbert HVI vezető : Ki legyen a helyettes?
Javaslat érkezik Stefánné Kiss Erzsébet személyére.
Stefánné Kiss Erzsébet bizottsági tag: Vállalom.
Dr. Szilágyi Norbert HVI vezető: Akkor elfogadásra javaslom elnöknek Futkos Béláné.
Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
Tiszabercel Község Önkormányzat
Helyi Választási Bizottságának
1/2014. (VIII. 29.) számú határozata
a bizottság elnökének megválasztásáról

Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Bizottság elnökének
FUTKOS BÉLÁNÉ
választja meg.
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölőszervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Tiszaberceli
Helyi Választási Bizottságánál előterjesztett fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16 óráig
megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a Ve.223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, valamint 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 benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésre irányuló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az
eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 39. § (1)
bekezdése alapján a választási bizottság alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja
elnökét. A bizottság tagjai javaslata alapján a Helyi Választási Bizottság elnökének Futkos
Bélánét választotta meg.
A határozat a Ve. 46. §-án, a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és
határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. §
(1) és (3) bekezdésein, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1) – (4)
bekezdésein, 225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentességről
szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján
alapul.
Dr. Szilágyi Norbert HVI vezető: Elnök helyettesnek javaslom Stefánné Kiss Erzsébetet.

Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
Tiszabercel Község Önkormányzat
Helyi Választási Bizottságának
2/2014. (VIII. 29.) számú határozata
a bizottság elnök-helyettesének megválasztásáról

Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Bizottság elnök-helyettesének
STEFÁNNÉ KISS ERZSÉBET-et
választja meg.
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölőszervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Tiszaberceli
Helyi Választási Bizottságánál előterjesztett fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16 óráig
megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a Ve.223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, valamint 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 benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésre irányuló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az
eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 39. § (1)
bekezdése alapján a választási bizottság alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja
elnökét. A bizottság tagjai javaslata alapján a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének
Stefánné Kiss Erzsébetet választotta meg.
A határozat a Ve. 46. §-án, a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és
határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. §
(1) és (3) bekezdésein, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1) – (4)
bekezdésein, 225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentességről

szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján
alapul.
Dr. Szilágyi Norbert HVI vezető: Gratulálok a tisztséget betöltőknek és jó munkát kívánok.
Megtartja az oktatást.
Ezt követően Dr. Szilágyi Norbert tájékozatja a Helyi Választási Bizottságot, hogy 2 egyéni
listás jelölt nyújtotta be a HVI-hez a nyilvántartásba vételi kérelmét és az ahhoz szükséges
ajánlásokat.
Bodnár András 2014. augusztus 26-án nyújtotta be kérelmét.
Helyi Választási Bizottság az anyagok megvizsgálást követően 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
Tiszabercel Község Önkormányzat
Helyi Választási Bizottságának
3/2014. (VIII. 29.) számú határozata

Bodnár András (1-810728-7012) Tiszabercel,
Bessenyei u. 12. szám alatti lakost a helyi
önkormányzati
választás
egyéni
listás
képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
Baloghné Szabó Mária 2014. augusztus 27-én nyújtotta be kérelmét.
Helyi Választási Bizottság az anyagok megvizsgálást követően 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
Tiszabercel Község Önkormányzat
Helyi Választási Bizottságának
4/2014. (VIII. 29.) számú határozata

Baloghné Szabó Mária (2-590412-5878) Tiszabercel,
Bercsényi u. 13. szám alatti lakost a helyi
önkormányzati
választás
egyéni
listás
képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.

Natkó László 2014. augusztus 29-én nyújtotta be kérelmét.
Helyi Választási Bizottság az anyagok megvizsgálást követően 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:

Tiszabercel Község Önkormányzat
Helyi Választási Bizottságának
5/2014. (VIII. 29.) számú határozata
Natkó László (1-480523-2142) Tiszabercel, Fő u. 62.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati választás
egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.

Dr. Szilágyi Norbert HVI vezető megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.

Dr. Szilágyi Norbert
HVI vezető

Futkos Béláné
HVB elnök

JELENLÉTI ÍV
Helyi Választási Bizottság 2014. augusztus 29-én tartandó ülésén megjelentekről

Futkos Béláné

………………………………………

Stefánné Kiss Erzsébet

………………………………………

Snekszerné Máté Annamária

………………………………………

Hajnal Béláné

………………………………………

Csáki Anita

……………………………………….

Dr. Szilágyi Norbert jegyző

……………………………………….

Szántó Zsolt polgármester

……………………………………….

Tóthszegi-Németh Éva jegyzőkönyvvezető

………………………………………

Tiszabercel, 2014. augusztus 29.
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M E G H Í VÓ

A Helyi Választási Bizottságot alakuló ülésre
2014. augusztus 29-án (péntek) 13.30 órai kezdettel a
Közös Önkormányzat Hivatalba (4474 Tiszabercel, Fő u. 40.)
összehívom.

Kérem, hogy megjelenni szíveskedjen!

Tiszabercel, 2014. augusztus 27.

Tisztelettel:

Dr. Szilágyi Norbert s.k.,
jegyző, HVI vezető

