Helyi Választási Bizottság
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
tel.: 06-29/435-001, fax: 06-29/435-003

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sülysápi Helyi Választási Bizottság (HVB) 2014. szeptember 8-án 18.30-kor
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Dr. Popovics László HVB elnök
Gálfi János Istvánné HVB elnökhelyettes
Sárközi Zsoltné HVB tag
Tóth Krisztina jegyző, a HVI vezetője /jegyzőkönyvvezető/
Dr. Popovics László: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes: az összesen 3 választott tagból 3 jelen van, az ülést megnyitom.
Előterjesztem a napirendet, kérem, hogy szavazzunk róla.
Az ülés napirendje
1./ Benkó László György egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
2./ Hornyák Ferencné egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
3./ Hostyinszki Ákos polgármesterjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása
4./ Hostyinszki Ákos egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
5./ Jánocsik Éva egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
6./ Lakatos Pál roma nemzetiségi képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
7./ Lakatos Szilvia roma nemzetiségi képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
8./ Ocsovainé Benkó Angelika egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
9./ Radics József roma nemzetiségi képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
10./ Sárközi Dávid roma nemzetiségi képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
11./ Szabó Ferenc egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
12./ Szántai Erzsébet Ilona egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
13./ Szénási László roma nemzetiségi képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
14./ Szénási Zsuzsanna roma nemzetiségi képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
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15./ Sztaniszláv Béla polgármesterjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása
16./ Varga Sándor roma nemzetiségi képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
17./ Polgármesterjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása
18./ Egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása
19./ Nemzetiségi képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása
A Bizottság a napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
1./ NAPIRENDI PONT
Benkó László György egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba
vétel iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Benkó László György Sülysáp, Dózsa György utca 142. szám alatti
lakos független képviselőjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen
eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Benkó László György 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E2” jelű
„Egyéni jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 10 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 80 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 74 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Benkó László György az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66
db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
18/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Benkó László György 2241 Sülysáp, Dózsa György
utca 142. szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12-ére kitűzött általános választására független egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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
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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.
Indokolás
Benkó László György Sülysáp, Dózsa György utca 142. szám alatti lakos 2014. szeptember 8án – az „E2” jelű adatlap, valamint 10 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
2./ NAPIRENDI PONT
Hornyák Ferencné egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba
vétel iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Hornyák Ferencné Sülysáp, Dózsa György utca 7. szám alatti lakos
független képviselőjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Hornyák Ferencné 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni
jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 20 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 80 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 73 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Hornyák Ferencné az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
19/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Hornyák Ferencné 2241 Sülysáp, Dózsa György
utca 7. szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október
12-ére kitűzött általános választására független egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.
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E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Hornyák Ferencné Sülysáp, Dózsa György utca 7. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án –
az „E2” jelű adatlap, valamint 20 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
3./ NAPIRENDI PONT
Hostyinszki Ákos polgármester-jelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Hostyinszki Ákos Sülysáp, Dózsa György utca 13/G. szám alatti lakos
független polgármesterjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen
eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Hostyinszki Ákos 2014. szeptember 4-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni
jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 130 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 232
db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 200 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Hostyinszki Ákos az polgármester-jelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 197 db érvényes
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ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
20/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Hostyinszki Ákos 2241 Sülysáp, Dózsa György utca
13/G. szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október
12-ére kitűzött általános választására független polgármesterjelöltként nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Hostyinszki Ákos 2241 Sülysáp, Dózsa György utca 13/G. szám alatti lakos 2014. szeptember
4-én – az „E2” jelű adatlap, valamint 130 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az polgármester-jelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján megállapított
számú, azaz 197 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
4./ NAPIRENDI PONT
Hostyinszki Ákos egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
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Dr. Popovics László: Hostyinszki Ákos Sülysáp, Dózsa György utca 13/G. szám alatti lakos
független képviselőjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Hostyinszki Ákos 2014. szeptember 4-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni
jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 20 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 80 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 75 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Hostyinszki Ákos az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
21/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Hostyinszki Ákos 2241 Sülysáp, Dózsa György utca
13/G. szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október
12-ére kitűzött általános választására független egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Hostyinszki Ákos Sülysáp, Dózsa György utca 13/G. szám alatti lakos 2014. szeptember 4-én
– az „E2” jelű adatlap, valamint 20 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
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önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
5./ NAPIRENDI PONT
Jánocsik Éva egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Jánocsik Éva Sülysáp, Erkel Ferenc utca 76. szám alatti lakos a Magyar
Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba
vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Jánocsik Éva 2014. szeptember 5-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 35 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 78 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 73 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Jánocsik Éva az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
22/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Jánocsik Éva 2241 Sülysáp, Erkel Ferenc utca 76.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció
egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
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állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Jánocsik Éva Sülysáp, Erkel Ferenc utca 76. szám alatti lakos 2014. szeptember 5-én – az
„E2” jelű adatlap, valamint 35 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció egyéni listás
képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
6./ NAPIRENDI PONT
Lakatos
Pál
roma
nemzetiségi
egyéni
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Lakatos Pál Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137. szám alatti lakos a roma
nemzetiségi önkormányzati választásra a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség jelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Mivel ez idáig az első nemzetiségi jelölt kérelme kerül napirendre,
tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a Nemzeti Választási Iroda által közzétett
küszöbszámok alapján Sülysápon a nemzetiségi jelölteknek 5 db érvényes ajánlást kellett
összegyűjteniük.
Lakatos Pál 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E3” jelű „Egyéni képviselőjelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 2 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 6 db ajánlást
ellenőriztünk, melyek közül 6 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Lakatos Pál a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 5
db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
23/2014. (IX. 8.) HVB határozat

8/25

A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Lakatos Pál 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137.
szám alatti lakost a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi
önkormányzati választására a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség egyéni képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Lakatos Pál Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az
„E3” jelű adatlap, valamint 2 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a roma
nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választására a
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség egyéni
képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megállapított számú, azaz 5
db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
7./ NAPIRENDI PONT
Lakatos
Szilvia
roma
nemzetiségi
egyéni
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Lakatos Szilvia Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137. szám alatti lakos a
roma nemzetiségi önkormányzati választásra a „Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet.
Milyen eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Lakatos Szilvia 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E3” jelű „Egyéni
képviselőjelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 2 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 6 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 6 db volt megfelelő, azaz érvényes.
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Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Lakatos Szilvia a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges
5 db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
24/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Lakatos Szilvia 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca
137. szám alatti lakost a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési
nemzetiségi önkormányzati választására a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetség egyéni képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Lakatos Szilvia Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án –
az „E3” jelű adatlap, valamint 2 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a roma
nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választására a
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség egyéni
képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megállapított számú, azaz 5
db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
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8./ NAPIRENDI PONT
Ocsovainé
Benkó
Angelika
egyéni
listás
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Ocsovainé Benkó Angelika Sülysáp, Szent István tér 4. szám alatti
lakos független képviselőjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen
eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Ocsovainé Benkó Angelika 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E2” jelű
„Egyéni jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 15 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 77 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 70 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Ocsovainé Benkó Angelika az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez
szükséges 66 db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy
döntsön a jelölt nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
25/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Ocsovainé Benkó Angelika 2241 Sülysáp, Szent
István tér 4. szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12-ére kitűzött általános választására független egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Ocsovainé Benkó Angelika Sülysáp, Szent István tér 4. szám alatti lakos 2014. szeptember 8án – az „E2” jelű adatlap, valamint 15 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a
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helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
9./ NAPIRENDI PONT
Radics
József
roma
nemzetiségi
egyéni
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Radics József Sülysáp, Vak Bottyán utca 6. szám alatti lakos a roma
nemzetiségi önkormányzati választásra az MCF A Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma jelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott az
ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Radics József 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E3” jelű „Egyéni
képviselőjelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 8 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 8 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 8 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Radics József a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 5
db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
26/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Radics József 2241 Sülysáp, Vak Bottyán utca 6.
szám alatti lakost a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi
önkormányzati választására az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni
képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
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kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Radics József Sülysáp, Vak Bottyán utca 6. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az „E3”
jelű adatlap, valamint 8 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a roma nemzetiség
2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választására a MCF A
Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba
vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megállapított számú, azaz 5
db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
10./ NAPIRENDI PONT
Sárközi
Dávid
roma
nemzetiségi
egyéni
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Sárközi Dávid Sülysáp, Dózsa György utca 154. szám alatti lakos a
roma nemzetiségi önkormányzati választásra a „Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet.
Milyen eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Sárközi Dávid 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E3” jelű „Egyéni
képviselőjelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 2 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 9 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 6 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Sárközi Dávid a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges
5 db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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27/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Sárközi Dávid 2241 Sülysáp, Dózsa György utca
154. szám alatti lakost a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési
nemzetiségi önkormányzati választására a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetség egyéni képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Sárközi Dávid Sülysáp, Dózsa György utca 154. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az
„E3” jelű adatlap, valamint 2 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a roma
nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választására a
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség egyéni
képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megállapított számú, azaz 5
db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
11./ NAPIRENDI PONT
Szabó Ferenc egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Szabó Ferenc Sülysáp, Szent Imre utca 87. szám alatti lakos független
képviselőjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott az
ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Szabó Ferenc 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 20 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 77 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 72 db volt megfelelő, azaz érvényes.
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Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Szabó Ferenc az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
28/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Szabó Ferenc 2241 Sülysáp, Szent Imre utca 87.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Szabó Ferenc Sülysáp, Szent Imre utca 87. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az „E2”
jelű adatlap, valamint 20 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
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12./ NAPIRENDI PONT
Szántai Erzsébet Ilona egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba
vétel iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Szántai Erzsébet Ilona Sülysáp, Kossuth Lajos utca 280. szám alatti
lakos független képviselőjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen
eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Szántai Erzsébet Ilona 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E2” jelű
„Egyéni jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 15 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 72 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 68 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Szántai Erzsébet Ilona az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66
db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
29/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Szántai Erzsébet Ilona 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos
utca 280. szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12-ére kitűzött általános választására független egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Szántai Erzsébet Ilona Sülysáp, Kossuth Lajos utca 280. szám alatti lakos 2014. szeptember
8-án – az „E2” jelű adatlap, valamint 15 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a
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helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
13./ NAPIRENDI PONT
Szénási
László
roma
nemzetiségi
egyéni
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Szénási László Sülysáp, Állomás utca 23. szám alatti lakos a roma
nemzetiségi önkormányzati választásra az MCF A Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma jelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott az
ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Szénási László 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E3” jelű „Egyéni
képviselőjelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 8 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 8 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 8 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Szénási László a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges
5 db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
30/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Szénási László 2241 Sülysáp, Állomás utca 23. szám
alatti lakost a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi
önkormányzati választására az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni
képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
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kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Szénási László Sülysáp, Állomás utca 23. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az „E3”
jelű adatlap, valamint 8 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a roma nemzetiség
2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választására a MCF A
Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba
vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megállapított számú, azaz 5
db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
14./ NAPIRENDI PONT
Szénási Zsuzsanna roma nemzetiségi egyéni
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Szénási Zsuzsanna Sülysáp, Állomás utca 23. szám alatti lakos a roma
nemzetiségi önkormányzati választásra az MCF A Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma jelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott az
ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Szénási Zsuzsanna 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E3” jelű „Egyéni
képviselőjelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 8 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 8 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 7 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Szénási Zsuzsanna a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez
szükséges 5 db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy
döntsön a jelölt nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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31/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Szénási Zsuzsanna 2241 Sülysáp, Állomás utca 23.
szám alatti lakost a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi
önkormányzati választására az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni
képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Szénási Zsuzsanna Sülysáp, Állomás utca 23. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az
„E3” jelű adatlap, valamint 8 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a roma
nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választására a
MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni képviselőjelöltjeként való
nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megállapított számú, azaz 5
db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
15./ NAPIRENDI PONT
Sztaniszláv Béla polgármester-jelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Sztaniszláv Béla Sülysáp, Forrói út 48. szám alatti lakos független
polgármesterjelöltként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott
az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Sztaniszláv Béla 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni
jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 36 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 226
db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 204 db volt megfelelő, azaz érvényes.
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Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Sztaniszláv Béla az polgármester-jelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 197 db érvényes
ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
32/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Sztaniszláv Béla 2241 Sülysáp, Forrói út 48. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására független polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Sztaniszláv Béla 2241 Sülysáp, Forrói út 48. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az
„E2” jelű adatlap, valamint 36 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására független polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az polgármester-jelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján megállapított
számú, azaz 197 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
16./ NAPIRENDI PONT
20/25

Varga
Sándor
roma
nemzetiségi
egyéni
nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása

képviselőjelölti

Dr. Popovics László: Varga Sándor Sülysáp, Kókai utca 23. szám alatti lakos a roma
nemzetiségi önkormányzati választásra az MCF A Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma jelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott az
ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Varga Sándor 2014. szeptember 8-án nyújtotta be az „E3” jelű „Egyéni
képviselőjelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 8 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 8 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 7 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Varga Sándor a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges
5 db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
33/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Varga Sándor 2241 Sülysáp, Kókai utca 23. szám
alatti lakost a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi
önkormányzati választására az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni
képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Varga Sándor Sülysáp, Kókai utca 23. szám alatti lakos 2014. szeptember 8-án – az „E3” jelű
adatlap, valamint 8 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a roma nemzetiség
2014. október 12-ére kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választására a MCF A
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Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba
vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik a roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megállapított számú, azaz 5
db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
17./ NAPIRENDI PONT
Polgármesterjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása
Tóth Krisztina: A mai napon kell elvégezni a jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének
sorsolását.
Dr. Popovics László: Kezdjük a polgármesterjelöltekkel!
/A bizottság tagjai elvégzik a sorsolást./
Dr. Popovics László: Kérem, hogy szavazással rögzítsük határozatban az eredményt.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
34/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysáp Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12. napjára kitűzött választásán bejelentett és nyilvántartásba vett
polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1. Sztaniszláv Béla
független
2. Hostyinszki Ákos
független
3. Horinka László
FIDESZ-KDNP
A Sülysápi Helyi Választási Bizottságnak a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról
szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati
kérelembe foglalható.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2)
bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a listának a
kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását
a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM
rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek - annak

22/25

a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12. napjára kitűzött választására bejelentett és általa nyilvántartásba vett 3
polgármesterjelölt sorsolását elvégezte, és azok sorszámát a rendelkező részben foglaltak
szerint állapította meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 160. és 239. §-a alapján
rendelkezett.
18./ NAPIRENDI PONT
Egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének
sorsolása
Dr. Popovics László: Következik a 21 képviselőjelölt.
/A bizottság tagjai elvégzik a sorsolást./
Dr. Popovics László: Kérem, hogy szavazással rögzítsük határozatban az eredményt.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
35/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysáp Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12. napjára kitűzött választásán bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás
képviselőjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Benkó László György
független
2. Jánocsik Éva
MSZP-DK
3. Pálinkásné Petik Éva
FIDESZ-KDNP
4. Csanádi Gábor Ferenc
JOBBIK
5. Ocsovainé Benkó Angelika független
6. Szántai Erzsébet Ilona
független
7. Cseri Péter
FIDESZ-KDNP
8. Hostyinszki Ákos
független
9. Fodor Antal
JOBBIK
10. Kecser István
FIDESZ-KDNP
11. Szabó Ferenc
független
12. Váróczi István
MSZP-DK
13. Kálmán Attila
JOBBIK
14. Balog Mónika
FIDESZ-KDNP
15. Hornyák Ferencné
független
16. Farkas Ferenc
FIDESZ-KDNP
17. Kenderesi Sándor
MSZP-DK
18. Kiss Tamás
független
FIDESZ-KDNP
19. Seprős Viktor
20. Szücsi Csaba
FIDESZ-KDNP
21. Katus Norbert
FIDESZ-KDNP
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A Sülysápi Helyi Választási Bizottságnak a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról
szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati
kérelembe foglalható.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2)
bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a listának a
kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását
a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM
rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek - annak
a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12. napjára kitűzött választására bejelentett és általa nyilvántartásba vett 21
egyéni listás képviselőjelölt sorsolását elvégezte, és azok sorszámát a rendelkező részben
foglaltak szerint állapította meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 160. és 239. §-a alapján
rendelkezett.
19./ NAPIRENDI PONT
Nemzetiségi képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének
sorsolása
Dr. Popovics László: Következik a 7 roma nemzetiségi képviselőjelölt.
/A bizottság tagjai elvégzik a sorsolást./
Dr. Popovics László: Kérem, hogy szavazással rögzítsük határozatban az eredményt.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
36/2014. (IX. 8.) HVB határozat
A Sülysáp Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött
települési nemzetiségi önkormányzati választására bejelentett és nyilvántartásba vett roma
nemzetiségi egyéni képviselőjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. Szénási Zsuzsanna
MCF
2. Lakatos Szilvia
„Lungo Drom”
3. Sárközi Dávid
„Lungo Drom”
4. Szénási László
MCF
5. Radics József
MCF
6. Varga Sándor
MCF
7. Lakatos Pál
„Lungo Drom”
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A Sülysápi Helyi Választási Bizottságnak a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról
szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati
kérelembe foglalható.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2)
bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a listának a
kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását
a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról szóló 5/2014. (VII.30.) IM rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a Helyi
Választási Bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8án, 16.00 óra után végzi el.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött
települési nemzetiségi önkormányzati választására bejelentett és általa nyilvántartásba vett 7
képviselőjelölt sorsolását elvégezte, és azok sorszámát a rendelkező részben foglaltak szerint
állapította meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 160. és 239. §-a alapján
rendelkezett.

Dr. Popovics László: A napirend végére értünk, megköszönöm a részvételt és a munkát, az
ülést bezárom.

k.m.f.

Dr. Popovics László s.k.
HVB elnök

Gálfi János Istvánné s.k.
HVB elnökhelyettes

Sárközi Zsoltné s.k.
HVB tag
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