
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
  
Készült:  2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a 
Makói Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistárgyalójában 
 
Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet, Dr. Petrik Orbánné, a HVB választott tagjai, és Vári 
Henriett, a HVB póttagja. 
 
Jelen vannak továbbá a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
Dr. Bánfi Margit HVI vezető:  
Köszönti a Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén megjelenteket, a HVB választott tagjait, a 
sajtó képviselőit, a Helyi Választási Iroda munkatársait. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
augusztus 27-i ülésén megválasztotta a helyi választási bizottság választott tagjait. 
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a HVB tagjai átvették a Megbízólevelüket és a mai 
napon a választási eljárásról szóló törvény 37. § (1) bekezdésében előírt esküt letették Makó város 
polgármestere előtt. 
A választási eljárásról szóló törvény 38. § (1) bekezdése szerint a HVB tagjai a megválasztás és az 
eskütétel után alakuló ülést tartanak. 
Tájékoztatja a HVB ülésén megjelenteket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
Törvény 40. § (3) bekezdése alapján a Választási Bizottság ülését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  
Felkéri a Helyi Választási Iroda tagját, dr. Nemes Adriennt, hogy az ülésről vegye fel a 
jegyzőkönyvet. 
Ismerteti, hogy a választási eljárásról szóló törvény 23. § (1) bekezdése szerint a HVB 3 tagból és 
legalább 2 póttagból áll. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a helyi választási bizottság tagjai határozatképes számban 
jelen vannak. 
A választási bizottság testületként működik a választási eljárásról szóló törvény 45. §  (1) 
bekezdése szerint a döntéséhez a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata 
szükséges.  
Szavazni igennel, vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
Megállapítja, hogy a helyi választási bizottság határozatképes számban van jelen. 
Felkéri a HVB tagjait, hogy szavazzanak a megalakulásról. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a 
megalakulásról. 
 
1/2014.(VIII. 27.) HVB hat. 
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság megalakulása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 307/2014.(VIII.27.) MÖKT határozatával 
megválasztott Helyi Választási Bizottság tagjai: 
- Bálint József 
6900 Makó, Arany János u. 5. 
- Mátó Erzsébet 
6900 Makó, Hunyadi u. 4. I. em. 11. 
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- Dr. Petrik Orbánné 
6900 Makó, Harmat u. 21. 
póttagjai 
- Kónyáné Miklós Erzsébet 
6900 Makó, Fecske u. 10. 
-Vári Henrietta 
6900 Makó, Sírkert u. 41. 
szám alatti lakosok, mint a bizottság tagjai, kimondták megalakulásukat. 
 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított harmadik napon, 2014. augusztus 30-án 16 óráig megérkezzen a Helyi 
Választási Bizottsághoz. 
 

I n d o k o l á s 
 

I. 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 307/2014.(VIII.27.) MÖKT. határozatával a 
helyi választási bizottság tagjává Bálint Józsefet, Mátó Erzsébetet, Dr. Petrik Orbánnét és 
póttagjává Kónyáné Miklós Erzsébetet valamint Vári Henriettát választotta. 
 
A választási bizottság tagjai a Ve. 37. § (1) bekezdésében előirt esküt letették Dr. Buzás Péter 
polgármester előtt. 
 
A Ve.  38. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság – tagjai megválasztását és eskütételét 
követően – alakuló ülést tart. 
 
Mindezek alapján Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 

II. 
 

A bizottság határozata a Ve. 38. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224.§-
án és 228. §-án alapul. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

- HVB tagjai, 
- HVI vezetője. 

 
 
A HVI vezetője javasolja, hogy a bizottság elnökének megválasztásáig a bizottság tagjai levezető 
elnököt válasszanak. 

 
A bizottság Mátó Erzsébetet javasolja levezető elnöknek. 

 
 
 
Mátó Erzsébet levezető elnök: 
 
Javasolja a Helyi Választási Bizottságnak, hogy az alábbi napirend szerint ülésezzen: 

1. napirendi pont: A HVB elnökének megválasztása 
2. napirendi pont: A HVB elnökhelyettesének megválasztása 
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3. napirendi pont: A választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 213.§ (2) bekezdésében 
biztosított hatáskör átruházása  
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy az alakuló ülés napirendjét a javasolt tárgyalási sorrendnek 
megfelelően fogadják el. 

 
 

1. napirendi pont: 
A HVB elnökének megválasztása 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdése szerint a HVB 
választott tagjai maguk közül megválasztják az elnököt és az elnökhelyettest. 
 
Felkéri a HVB tagjait, hogy tegyék meg személyi javaslataikat az elnöki tisztség betöltésére. 

Személyi javaslat: dr. Petrik Orbánné. 
    
Megkérdezi dr. Petrik Orbánnét, hogy a jelölést elfogadja-e. 
A jelölt a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot megtette. 

 
Felkéri a HVB tagjait, hogy szavazzanak dr. Petrik Orbánné személyére tett  javaslatról. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai az elnöki tisztségre 4 igen 0 nem szavazattal 
megválasztotta dr. Petrik Orbánnét. 
 
 
2/2014.(VIII.27.) HVB hat. 
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
A Helyi Választási Bizottság választott tagjai a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (továbbiakban: Ve.)  39. § (1) bekezdése alapján dr. Petrik Orbánnét választották meg az 
elnöki tisztség betöltésére. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított harmadik napon, 2014. augusztus 30-án 16 óráig megérkezzen a Helyi 
Választási Bizottsághoz. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

I. 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 307/2014.(VIII.27.) MÖKT. határozatával a 
helyi választási bizottság tagjává Bálint Józsefet, Mátó Erzsébetet, Dr. Petrik Orbánnét és 
póttagjává Kónyáné Miklós Erzsébetet valamint Vári Henriettát választotta. 
 
A Ve. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a választási bizottság az alakuló ülésen a választott 
tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. 
 
Mindezek alapján Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
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II. 
 

A bizottság határozata a Ve. 39. § (1) bekezdésén a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224.§-án 
és 228. §-án alapul. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

- HVB tagjai, 
- HVI vezetője. 

 
 

Mátó Erzsébet levezető elnök: 
A HVB elnökének megválasztását követően átadja az ülés vezetését. 
Felkéri a HVB elnökét, hogy a napirendnek megfelelően vezesse tovább az ülést. 
 
dr. Petrik Orbánné HVB elnöke: 
Javasolja a HVB-nek, hogy a 2. napirend szerint folytassák az ülést. 
 
2. napirendi pont: 
A HVB elnökhelyettesének megválasztása 
 
Felkéri a HVB tagjait, hogy az elnökhelyettes személyére tegyék meg személyi javaslataikat. 
Személyi javaslat: Bálint József. 

Megkérdezi, hogy Bálint József a jelölést vállalja-e. 
A jelölt a jelölés elfogadásáról szóló  nyilatkozatot megtette. 

Felkéri a HVB tagjait, hogy az elnökhelyettesi tisztség betöltésére Bálint Józsefre tett személyi 
javaslatról szavazzanak. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a HVB választott tagjai 4 igen 0 nem szavazattal Bálint 
Józsefet választották meg az elnökhelyettesi tisztség betöltésére. 
 
3/2014.(VIII.27.) HVB hat. 
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
A Helyi Választási Bizottság választott tagjai a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (továbbiakban: Ve.)  39. § (1) bekezdése alapján Bálint Józsefet választották meg az 
elnökhelyettesi tisztség betöltésére. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított harmadik napon, 2014. augusztus 30-án 16 óráig megérkezzen a Helyi 
Választási Bizottsághoz. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

I. 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 307/2014.(VIII.27.) MÖKT. határozatával a 
helyi választási bizottság tagjává Bálint Józsefet, Mátó Erzsébetet, Dr. Petrik Orbánnét és 
póttagjává Kónyáné Miklós Erzsébetet valamint Vári Henriettát választotta. 
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A Ve. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a választási bizottság az alakuló ülésen a választott 
tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. 
 
Mindezek alapján Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
 

II. 
 

A bizottság határozata a Ve. 39. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224.§-
án és 228. §-án alapul. 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

1. HVB tagjai, 
2. HVI vezetője. 

 
 
3. napirendi pont 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213.§ (2) bekezdésében biztosított 
hatáskör átruházása  
 
HVB elnök: 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény XII. fejezete szabályozza a jogorvoslatok 
rendszerét. A 208. § (1) bekezdés szerint, kifogást a választásra irányt adó jogszabály, illetőleg a 
választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) 
hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá 
az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat 
be. 
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől 
számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező választási bizottsághoz.  
 
A 213. § (1) bekezdés szerint, ha választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem 
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet – legkésőbb a beérkezését követő napon – 
jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni.  
 
Tekintettel a fenti jogszabályhelyben meghatározott határidőre a Választási Bizottság célszerűnek 
látja élni a 213. § (2) bekezdésben biztosított lehetőséggel, amely szerint a választási bizottság a 
213. § (1) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottság elnökére átruházhatja. 
 
Szavazás után megállapítja, hogy a HVB választott tagjai 4 igen 0 nem szavazattal 
döntöttek a hatáskör átruházásáról. 
 
4/2014.(VIII.27.) HVB hat. 

 
Tárgy: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213.§ (2) bekezdésében biztosított 
hatáskör átruházása  
 

 
H a t á r o z a t 
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A Helyi Választási Bizottság elbírálási hatáskör és illetékesség hiányának esetén az ügyek 
áttételének hatáskörét választási eljárástól szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 
213. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Bizottság elnökére ruházza át. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított harmadik napon, 2014. augusztus 30-án 16 óráig megérkezzen a Helyi 
Választási Bizottsághoz. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

I. 
 

A választási eljárástól szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § (1) bekezdése értelmében, ha a 
választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel, a választási bizottság az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon –
jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni. A 213. § (2) bekezdés szerint 
a választási bizottság a 213.§ (1) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottság elnökére átruházhatja. 
Ha a választási bizottság, illetőleg a bizottság elnöke az ügyet nem teszi át az illetékes választási 
bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben eljárni. 
 

II. 
 
A bizottság határozata a Ve. 213. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224.§-
án és 228. §-án alapul. 
 

 
A határozatról értesítést kap: 
HVI vezető 
HVB elnök 
 
További napirend nem lévén, megköszöni a HVB tagjainak a megjelenést és a részvételt és 
bezárja az ülést. 
 

 
Dr. Petrik Orbánné      Bálint József 
 HVB elnöke      HVB elnökének helyettese 
 
 
 
 
 
 Mátó Erzsébet      Vári Henriett 
  HVB tagja                    HVB tagja 
 
 
 

dr. Nemes Adrienn 
HVI munkatársa, jegyzőkönyvvezető 


