JEGYZŐKÖNYV
Hevesaranyos Község Helyi Választási Bizottságának üléséről

Készült: 2019. szeptember 9.
Helye: Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Hevesaranyosi Kirendeltsége
3322 Hevesaranyos Petőfi S. u.1.
Tárgy: Helyi választási bizottság ülése

Jelen vannak a HVB részéről:
Dorkóné Ferenc Éva HVB elnök
Tóth Jánosné HVB elnökhelyettes
Cseh Brigitta HVB tag
Zagyva Annamária HVB tag
Kalocsa Gabriella HVB tag

Jelen vannak a HVI részéről:
Paczókné Koós Enikő
Kaminiczki Attiláné jegyzőkönyvvezető
Megfigyelőként nem voltak jelen
Napirendek:
1. Döntés Kárász Benjámin egyéni jelölti nyilvántartásba vételének törléséről
2. Döntés
Hossó Sándor
Barkóczi Géza
Karkusz Adriána
polgármester jelölti nyilvántartásba vételéről
3. Döntés
Ferenc Tibor
Koós Bálint
Kispál Vilmos
Paczók Ernő
Ferenc Ervinné
Vancsó József

Barkóczi Károly
egyéni jelölti nyilvántartásba vételéről
4. Döntés Váradi Edina roma nemzetiségi önkormányzati egyéni jelölti nyilvántartásba
vételéről
5. A bejelentett polgármesterjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének kisorsolása
6. A bejelentett egyéni listás képviselő jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének
kisorsolása
7. A bejelentett roma nemzetiségi egyéni jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének
kisorsolása

1. napirend
Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy Kárász Benjámin egyéni jelölt
kérte a törlését az egyéni listás jelöltek nyilvántartásából.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
19/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Biztossága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 137. §-a (1) alapján Kárász Benjamin jelöltet nyilvántartásból törölte.
2. napirend
Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Hossó Sándor
polgármester jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
20/2019. (IX.20.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Biztossága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 132. §-a alapján Hossó Sándor polgármester jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Barkóczi Géza
polgármester jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
21/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Biztossága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 132. §-a alapján Barkóczi Géza polgármester jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Karkusz Adriána
polgármester jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
22/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Biztossága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 132. §-a alapján Karkusz Adriána polgármester jelöltet nyilvántartásba vette.

3. napirend
Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Ferenc Tibor egyéni
képviselő jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
23/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Biztossága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 132. §-a alapján Ferenc Tibor egyéni képviselő jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Koós Bálint egyéni
képviselő jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
24/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Biztossága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 132. §-a alapján Koós Bálint egyéni képviselő jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Kispál Vilmos egyéni
képviselő jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
25/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
132. §-a alapján Kispál Vilmos egyéni képviselő jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Vancsó József egyéni
képviselő jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

26/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
132. §-a alapján Vancsó József egyéni képviselő jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Paczók Ernő egyéni
képviselő jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
27/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
132. §-a alapján Paczók Ernő egyéni képviselő jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Ferenc Ervinné egyéni
képviselő jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
28/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
132. §-a alapján Ferenc Ervinné egyéni képviselő jelöltet nyilvántartásba vette.

Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Barkóczi Károly egyéni
képviselő jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
29/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
132. §-a alapján Barkóczi Károly egyéni képviselő jelöltet nyilvántartásba vette.

4. napirend
Dorkóné Ferenc Éva Mária elnök tájékoztatta a HVB-t, hogy a HVI Váradi Edina roma
nemzetiségi önkormányzati egyéni jelölti bejelentésének ellenőrzését elvégezte, az a
jogszabályoknak megfelel.
Hevesaranyos Helyi választási bizottsága egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
30/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Helyi Választási Biztossága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 132. §-a alapján Váradi Edina egyéni jelöltet nyilvántartásba vette.

5. napirend
A bizottság elnöke ismertette a megjelentekkel, hogy 2019. szeptember 9-én 16 órakor a
polgármesterjelöltek bejelentésére nyitva álló határidő letelt. A határidőig összesen 4 számú
polgármester jelölti bejelentés érkezett, így 4 polgármesterjelölt vesz részt a sorsoláson.
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdése alapján a szavazólapon a
polgármesterjelöltek nem ábécé sorrendben, hanem a választási bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek.
A bizottság elnöke előadta, hogy a választási bizottság a sorsolást a jogszabályban foglaltnak
megfelelően, a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján, 16 óra után tartja
meg.
A sorsolás szabályairól az elnök elmondta, hogy a jelöltet állító jelölő szervezetek neve és az
egyéni jelölt neve, illetve a független jelöltek neve egyenként, A/5 méretű papírlapon,
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben lett feltüntetve. A jelöltek nevét
tartalmazó papírlapok a meghívott jelöltek, illetve jelölő szervezetek képviselői előtt
jelöletlen borítékba lettek elhelyezve, amely borítékokat ezt követően a választási bizottság
összekeverte. A bizottság elnöke által felkért bizottsági tag az összekevert borítékok közül
kisorsolja a polgármesterjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét.
A sorsolásban nem vesznek részt azok a jelöltek, akiknek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasította a választási bizottság. Azokat a jelölteket azonban figyelembe kell venni a
sorsoláskor, akiknek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a választási bizottság,
vagy a döntés még nem jogerős.
Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek,
a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
A szavazólapon a jelöltek folyamatos sorszámozással ellátva kerülnek feltüntetésre.
A bizottság elnöke felkérte Tóth Jánosnét, a HVB tagját a sorsolás lebonyolítására.
31/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Község Helyi Választási Bizottság által lefolytatott sorsolást követően a
polgármesterjelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek a szavazólapon.
1. Barkóczi Géza
2. Kárász Benjámin
3. Karkusz Adriána
4. Hossó Sándor

A polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A
sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

6. napirend
A bizottság elnöke ismertette a megjelentekkel, hogy 2019. szeptember 9-én 16 órakor a
képviselőjelöltek bejelentésére nyitva álló határidő letelt. A határidőig összesen 14 képviselő
jelölti bejelentés érkezett, amelyből 1 törlésre került, így 13 képviselőjelölt vesz részt a
sorsoláson.
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdése alapján a szavazólapon a képviselőjelöltek
nem ábécé sorrendben, hanem a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A bizottság elnöke előadta, hogy a választási bizottság a sorsolást a jogszabályban foglaltnak
megfelelően, a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján, 16 óra után tartja
meg.
A sorsolás szabályairól az elnök elmondta, hogy a jelöltet állító jelölő szervezetek neve és az
egyéni jelölt neve, illetve a független jelöltek neve egyenként, A/5 méretű papírlapon,
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben lett feltüntetve. A jelöltek nevét
tartalmazó papírlapok a meghívott jelöltek, illetve jelölő szervezetek képviselői előtt
jelöletlen borítékba lettek elhelyezve, amely borítékokat ezt követően a választási bizottság
összekeverte. A bizottság elnöke által felkért bizottsági tag az összekevert borítékok közül
kisorsolja a képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét.
A sorsolásban nem vesznek részt azok a jelöltek, akiknek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasította a választási bizottság. Azokat a jelölteket azonban figyelembe kell venni a
sorsoláskor, akiknek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a választási bizottság,
vagy a döntés még nem jogerős.
Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek,
a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
A szavazólapon a jelöltek folyamatos sorszámozással ellátva kerülnek feltüntetésre.
A bizottság elnöke felkérte Tóth Jánosnét, a HVB tagját a sorsolás lebonyolítására.
32/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Község Helyi Választási Bizottság által lefolytatott sorsolást követően a
képviselőjelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek a szavazólapon.
1. Vancsó József
2. Persa Judit

3. Ferenc Ervinné
4. Kiss István
5. Ferenc Tibor
6. Kispál Vilmos
7. Koós Bálint
8. Paczók Ernő
9. Király Gyöngyike
10. Barkóczi Sándor
11. Ferenc Gábor
12. Barkóczi Antal
13. Barkóczi Károly
A képviselőjelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A
sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
7. napirend

A bizottság elnöke ismertette a megjelentekkel, hogy 2019. szeptember 9-én 16 órakor a
nemzetiségi egyéni jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő letelt. A határidőig összesen 6
képviselő jelölti bejelentés érkezett, így 6 nemzetiségi egyéni jelölt vesz részt a sorsoláson.
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdése alapján a szavazólapon a nemzetiségi
egyéni jelöltek nem ábécé sorrendben, hanem a választási bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek.
A bizottság elnöke előadta, hogy a választási bizottság a sorsolást a jogszabályban foglaltnak
megfelelően, a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján, 16 óra után tartja
meg.
A sorsolás szabályairól az elnök elmondta, hogy a jelöltet állító jelölő szervezetek neve és az
egyéni jelölt neve, illetve a független jelöltek neve egyenként, A/5 méretű papírlapon,
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben lett feltüntetve. A jelöltek nevét
tartalmazó papírlapok a meghívott jelöltek, illetve jelölő szervezetek képviselői előtt
jelöletlen borítékba lettek elhelyezve, amely borítékokat ezt követően a választási bizottság
összekeverte. A bizottság elnöke által felkért bizottsági tag az összekevert borítékok közül
kisorsolja a nemzetiségi egyéni jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét.

A sorsolásban nem vesznek részt azok a jelöltek, akiknek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasította a választási bizottság. Azokat a jelölteket azonban figyelembe kell venni a
sorsoláskor, akiknek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a választási bizottság,
vagy a döntés még nem jogerős.
Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek,
a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
A szavazólapon a jelöltek folyamatos sorszámozással ellátva kerülnek feltüntetésre.
A bizottság elnöke felkérte Tóth Jánosnét, a HVB tagját a sorsolás lebonyolítására.
33/2019. (IX.09.) HVB határozat
Hevesaranyos Község Helyi Választási Bizottság által lefolytatott sorsolást követően a
nemzetiségi egyéni jelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek a szavazólapon.
1. Szabó Gábor
2. Farkas Béla
3. Barkóczi Antal
4. Váradi Edina
5. Barkóczi Károly
6. Barkóczi Sándor
A nemzetiségi egyéni jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye önálló
jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának
jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

K.m.f.

Dorkóné Ferenc Éva Mária
HVB elnök

