
 

 

 

 

 

 

Helyi Választási Bizottság 
 

: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.  
: 92/460-040, : 92/560-059, : zalaszentgyorgy@gmail.com 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. szeptember 09. napján 17.15 órakor Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatalos helyiségében (8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.) a Zalaszentgyörgyi 

Helyi Választási Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak  

 

Némethné Gárdon Tünde HVB elnök köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mert a Bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van. 

 

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna HVI vezetője elmondta, hogy a mai ülésen a következő 

napirendi pontokat kell megtárgyalnia a bizottságnak: 

 

1. Bejelentett jelöltek nyilvántartásba vétele 

2. A bejelentett jelöltek szavazólapon való megjelenítésének sorsolása, 
 

Tájékoztatta a bizottságot, hogy Császár Gáborné póttag kiesett, mert az egyik hozzátartozója 

jelöltként indul a választáson, ezért a bizottságnak nem lehet tagja, sem póttagja. 

 

A bizottság megkezdi az első napirendi pont tárgyalását. 

1. BEJELENTETT JELÖLTEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 
 

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna HVI vezetője elmondta, hogy ma 16.00 órakor lejárt a jelölt 

bejelentés határideje, akik a HVB előző ülését követően eddig az időpontig leadták 

jelölőíveiket, róluk kell ma döntést hoznia a választási bizottságnak. 

 

 Szekér János független egyéni listás képviselőjelöltként 

 Horváthné Császár Erzsébet független egyéni listás képviselőjelöltként 

 Györe Tamás független egyéni listás képviselőjelöltként 

való nyilvántartásba vételüket kérték a megfelelő formanyomtatványon és benyújtották 

ajánlóívüket.  

 

A polgármester-jelöltséghez 11 db, az önkormányzati képviselőjelöltséghez 4 db érvényes 

ajánlás szükséges.  

A HVI ellenőrizte a benyújtott nyomtatványok helyes kitöltését, illetve a benyújtó személyek 

jogosultságát. Minden jelölt a jelölőívet az A4-es formanyomtatványon igényelte. A 

bejelentésről a HVI igazolást adott ki és elvégezte a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR) 

szükséges regisztrációt, amely ezt visszaigazolta. A HVI átvette a jelöltektől az E2 

nyomtatványt és az ajánlóíveket, és az ellenőrző rendszerben a benyújtott ajánlóíveken szereplő 

ajánlásokat az NVR rendszerben a jelöltséghez váláshoz szükséges mértékben egyenként 

megvizsgálta. Az ajánlásellenőrző rendszer által előállított „ajánlóívek ellenőrzésének 

eredmény-statisztikája” alapján megállapítható, hogy a felsorolt jelöltek a nyilvántartásba-vétel 

feltételeinek megfelelnek. 

 



 

 

 

A HVB minden, a törvényes feltéteknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő 

negyedik napon nyilvántartásba veszi, ezért a jelölt bejelentéssel kapcsolatos iratokat, 

ajánlóíveket, ellenőrzési eredmény-statisztikát a HVB elé terjesztem.  

 

A HVB alakszerű határozattal dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről (esetleg elutasításáról). 

Szavazni csak igennel, vagy nemmel lehet. A döntéshez a jelenlévő tagok többségének azonos 

tartalmú szavazata szükséges, tartózkodásra nincsen mód. Ha a szavazás során egyenlő az igen 

és nem szavazatok száma, akkor a vitát addig kell folytatni, amíg nem sikerül többségi 

álláspontot kialakítani.  

A HVB döntéséről a HVI az NVR-ben módosítja a szükséges beállításokat, s erről igazoló 

jegyzéket készít, melyet a HVI ellenőrzi.  

 

Mindannyian a jelöltté váláshoz szükséges számú ajánlást megszerezték, így a Helyi Választási 

Bizottság külön-külön 4 igen, egyhangú szavazattal meghozta a mellékelt 11/2019.(IX.09.) – 

13/2019.(IX.09.) számú határozatait.  

 

A HVB döntéséről a HVI az NVR-ben módosítja a szükséges beállításokat, s erről igazoló 

jegyzéket készít, melyet a HVI ellenőrzi.  

 

2. napirend tárgyalása 

2. A BEJELENTETT JELÖLTEK SZAVAZÓLAPON VALÓ 

MEGJELENÍTÉSÉNEK SORSOLÁSA 
 

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna elmondja, hogy a választási bizottság következő feladata a 

nyilvántartásba vett polgármesterek (amennyiben több jelölt van) és az egyéni listás képviselő 

jelöltek sorrendjének kisorsolása annak megállapítására, hogy milyen sorrendben kerüljenek fel 

a szavazólapra. Ennek célja az esélyegyenlőség érvényesítése a szavazólapon. A választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2)-(3) bekezdése 

szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy 

listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének 

sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el. Ha a 

sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a 

szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon 

a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni. 

A Ve. 307/G. § (1)-(3) alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a 

polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi 

jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. A 

jelöltnek a szavazás napját megelőző napon 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas 

joghatás kiváltására. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM 

rendelet 21. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyéni listás jelöltet, a 

polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 

307/G. § (1) bekezdés]. A 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a bejelentett 

jelöltek, - annak a jelöltnek, illetve a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 

elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 

160. § (2) bekezdés]   



 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ra kitűzött választásán 

Zalaszentgyörgyön a jogszabályban megjelölt határidőig a következő jelöltek bejelentése 

történt meg: 

 

Polgármester jelöltek: 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Gyulai László 

2 Független Kovács Dezső 

 

Egyéni listás, képviselőjelöltek: 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Császár Beáta 

2 Független Dóczi Károly 

3 Független Györe Tamás 

4 Független Horváth Szabolcs Imre 

5 Független Horváthné Császár Erzsébet 

6 Független Polster Marietta 

7 Független Szekér János 

8 Független Tornyos Ervin 

  

Némethné Gárdon Tünde HVB elnöke Felkéri a Helyi Választási Iroda tagjait a sorsolás 

előkészítésére. Megállapítja, hogy a számokat Vaski János, a jelölteket Takács Tibor húzza. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a sorsolás eredményeképpen a szavazólapon a 

nevek a következő sorrendben szerepelnek majd: 

 

Polgármester jelöltek: 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Gyulai László 

2 Független Kovács Dezső 

 

 

Egyéni listás, képviselőjelöltek: 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Horváth Szabolcs 

2 Független Horváthné Császár Erzsébet 

3 Független Császár Beáta 

4 Független Tornyos Ervin 

5 Független Szekér János 

6 Független Polster Marietta 

7 Független Györe Tamás 

8 Független Dóczi Károly 

 

A sorsolás során használt sorszámok, illetve jelöltek nevét tartalmazó cédulák a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-a szerint zalaszentgyörgyi helyi 

választási bizottság kisorsolta az egyéni listás képviselő- és a polgármester jelöltek szavazólapi 

sorrendjét. A HVB alakszerű határozattal dönt a polgármesterek, az egyéni listás 



 

 

képviselőjelöltek szavazólapi sorrendjéről.  

 

A Zalaszentgyörgyi Helyi Választási Bizottság az elvégzett sorsolás alapján polgármester és az 

egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapi sorrendjéről a sorsolás eredményeként a mellékelt 

14/2019.(IX.09.) határozatot hozza. 

 

Egyéb hozzászólás nem történt, ezért a HVB elnöke az ülést 17,45 órakor berekesztette. 

 

 

K. m. f. 

........................................................               ....................................................... 

   Némethné Gárdon Tünde HVB elnök                   Takácsné dr. Simán Zsuzsanna HVI 

Vezetője  

 

 

.......................................................                ........................................................ 

HVB tag                      HVB tag 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

JELENLÉTI  ÍV 
 

 

 

 

 

A Zalaszentgyörgyi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-én, 17.15 

órakor tartott helyi választási bizottság ülésén megjelentekről: 

 

 

 

 
 

Némethné Gárdon Tünde HVB Elnöke 

 

 

 

Farkasné Takács BernadettHVB Elnök Helyettese 

 

Grófné Horváth Éva  

Takács Tibor  

Vaski János  

 

Simon Zsuzsanna                            HVI tagja 

 

 

Bécs Béláné                                HVI tagja 

 

 

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna HVI vezető 

 

 

HVI tagja 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Helyi Választási Bizottság 
 

: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.  
: 92/460-040, : 92/560-059, : zalaszentgyorgy@gmail.com 

 

14/2019.(IX.09.) HVB határozat  

jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapításáról 
 

Zalaszentgyörgy község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a szavazólapi 

sorrendjének kisorsolása tárgyában meghozta a következő határozatot: 

 

Zalaszentgyörgy Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. október 13-ra kitűzött választásán Zalaszentgyörgy községben a 

polgármester- és képviselőjelöltek szavazólapi sorrendjét az elvégzett sorsolás alapján alábbiak 

szerint állapítja meg. 

 

Polgármester jelöltek: 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Gyulai László 

2 Független Kovács Dezső 

 

 

Egyéni listás, képviselőjelöltek: 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Horváth Szabolcs 

2 Független Horváthné Császár Erzsébet 

3 Független Császár Beáta 

4 Független Tornyos Ervin 

5 Független Szekér János 

6 Független Polster Marietta 

7 Független Györe Tamás 

8 Független Dóczi Károly 
 

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

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható.  

Bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 221.§ (1) bekezdése alapján a választási bizottság 

elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.   

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági 

felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus 

dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 

224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus 

aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként 

nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába 

alakítja.



 

 

 

Nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási 

bizottság és annak tagja. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 

bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell 

előterjeszteni, és úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási 

bizottsághoz. 

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek 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, a kérelem benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló 

igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával 

rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját 

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 

 

 

I n d o k o l á s 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) 

bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek vagy listának a 

kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a 

jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el. 

A Ve. 307/G. § (1)-(2) alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a 

polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi 

jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM 

rendelet 21. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyéni listás jelöltet, a 

polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 

307/G. § (1) bekezdés]. A 34. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a bejelentett 

jelöltek, - annak a jelöltnek, illetve a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 

elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 

160. § (2) bekezdés]   

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ra kitűzött választásán 

Zalaszentgyörgyön a jogszabályban megjelölt határidőig a következő jelöltek bejelentése 

történt meg: 

 

 

 

Polgármester jelöltek: 



 

 

 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Gyulai László 

2 Független Kovács Dezső 

 

Egyéni listás, képviselőjelöltek: 

Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Jelölt neve: 

1 Független Császár Beáta 

2 Független Dóczi Károly 

3 Független Györe Tamás 

4 Független Horváth Szabolcs Imre 

5 Független Horváthné Császár Erzsébet 

6 Független Polster Marietta 

7 Független Szekér János 

8 Független Tornyos Ervin 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-a szerint a Helyi Választási 

Bizottság kisorsolta az egyéni választókerületi jelöltek szavazólapi sorrendjét.  

A Zalaszentgyörgyi Helyi Választási Bizottság az elvégzett sorsolás alapján az egyéni 

választókerületi jelöltek szavazólapi sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította 

meg.  

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§-án, 307/G. § (1)-(3) 

bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239.§-án, valamint a Ve. 221-224.§-ain 

alapul. 

 

 

 

Zalaszentgyörgy, 2019. szeptember 09. 

 

 

               Némethné Gárdon Tünde 
       HVB elnöke 

 

Határozatról értesülnek: 

1. HVB tagjai helyben 

2. Az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján kifüggesztéssel 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 
77. Az esélyegyenlőség érvényesítése a szavazólapon 

160. § (1) A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Nagykommentár 
(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba 

vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után 
végzi el. 

(3) Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő 
jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással 
ellátva kell feltüntetni. 

 

 

http://uj.jogtar.hu/

