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1/2019. Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. szám 

alatti emeleti tárgyalótermében 2019. augusztus 16-án 11 óra 45 perctől megtartott Helyi 

Választási Bizottság alakuló üléséről 

 

Jelen vannak:  Antal Lászlóné HVB tag 

              Bodnár Róbert HVB tag 

              Kosárkó IstvánnéHVB tag 

              Marcsikné Orosz Emese HVI vezető 

 

Marcsikné Orosz Emese HVI vezető 

Köszöntötte a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) alakuló ülésén 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 37. (1) 

bekezdésben foglaltakra tájékoztatta a megjelenteket, hogy a választási bizottság tagjai és 

póttagjai letették a törvényben előírt esküt Szilágyi László polgármester előtt, így jogaikat 

gyakorolhatják. 

 
Ezt követően Marcsikné Orosz Emese HVI vezető javasolta az alakuló ülés – meghívóban 

szereplő – napirendi pontjainak elfogadását. 

 

A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alakuló ülés napirendi pontjait az 

alábbiak szerint elfogadták. 

 

 

1. A HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása 

Előadó: HVI vezető 

 

2. Helyi Választási Bizottság hatáskörének átruházása a bizottság elnökére 

Előadó: HVI vezető 

 

1. A HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása 

 

Marcsikné Orosz Emese HVI vezető 

A HVI vezető tájékoztatta a választási bizottságot, hogy az alakuló ülés megtartására a Ve. 38. § (1) 

bekezdésének felhatalmazása alapján kerül sor, majd ismertette a Ve. 39. § rendelkezéseit: 
  „39. § (1) A választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja 

elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai 

tehetnek javaslatot. 

(2) A választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs elnöke 

vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese gyakorolja.” 

 

Marcsikné Orosz Emese HVI vezető 

Felkérte a HVB megválasztott tagjait, hogy tegyenek javaslatot az elnök és elnökhelyettes 

személyére vonatkozóan. 

 

Az elhangzott javaslatok a következők voltak: 
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Bodnár Róbert és Kosárkó Istvánné a HVB elnökének Antal Lászlónét javasolta. 

Antal Lászlóné és Kosárkó Istvánné a HVB elnökhelyettesének Bodnár Róbertet javasolta. 

Más javaslat nem hangzott el. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal a bizottság elnökének és 

elnökhelyettesének személyéről az alábbiak szerint döntött: 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

1/2019. (VIII.16.) határozat 

az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének 

megválasztásáról 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglal hatáskörében eljárva 2019. 

augusztus 2019. augusztus 16. napjától elnökének Antal Lászlóné, elnökhelyettesének Bodnár 

Róbert alsózsolcai lakosokat választja meg. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

2. Helyi Választási Bizottság hatáskörének átruházása a bizottság elnökére 

 

Marcsikné Orosz Emese HVI vezető 

Elmondta, hogy a Ve. 50. § (1) bekezdése, 206. § bekezdése és a 213. (2) bekezdése 

tartalmazza, hogy a választási bizottság hatáskörét – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – a 

bizottság elnökére átruházhatja.  

A Ve. 50. § (1) bekezdése szerint:  

„50. § (1) Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, illetve 

felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az 

ügy érdemére.” 

 

A Ve. 206. § bekezdése szerint: 

„206. § (1) A választás eredményét megállapító választási bizottság a választás 

eredményének jogerőssé válását vagy – ha az későbbi időpontra esik – a szavazás 

megismételtetését eredményezhető jogorvoslati eljárások jogerős befejezését követő öt 

munkanapon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek. 

(2) A megüresedett mandátum időközi választás nélküli betöltése esetén a mandátum 

kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell átadni a 

megbízólevelet a képviselőnek. 

(3) A választási bizottság az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörét a választási bizottság 

elnökére átruházhatja.” 

 

A Ve. 213. § (1)-(2)bekezdése alapján: 

„213. § (1) Ha a 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. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett 

ügyben. 

(2) A választási bizottság az (1) bekezdés szerinti hatáskörét – jegyzőkönyvbe foglalt 

döntéssel – a bizottság elnökére átruházhatja. 
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Fentiekre tekintettel célszerű a HVB-t megillető – fentiekben ismertetett – hatásköröket a 

bizottság elnökére átruházni, aki a bizottság összehívása nélkül, szinte azonnal tud majd 

dönteni az esetlegesen felmerülő ügyekben. 

 

Antal Lászlóné a HVB elnöke:  

Megköszönte jegyző asszony tájékoztatását, és kérte a bizottság tagjait döntsenek abban, hogy 

a Ve. 50. § (1) bekezdésében, 206. § (3) bekezdésében és 213. § (2) bekezdésében 

meghatározott HVB hatáskörét az elnökre átruházzák. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal hatáskörének az elnökre történő 

átruházásáról az alábbiak szerint döntött: 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

2/2019. (VIII.16.) határozat 

hatáskörének az elnökre történő átruházásáról 
 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 50. § (1) bekezdésének, 206. § (3) bekezdésének és 213. § (2) bekezdésének 

felhatalmazása alapján hatáskörét a Helyi Választási Bizottság Elnökére ruházza át. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 
A napirendi pontokkal kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem volt, Antal Lászlóné 

elnök a HVB ülését 12 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 
 


