
J e g y z ő k ö n y v 
Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság alakuló 

üléséről 

 

 

Készült: 2018. január 23. (kedd) 8.30. óra 

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége (jegyzői iroda)  

Tárgy: Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság ülése 

 

Jelen vannak az OEVB részéről: 

 

• Csapóné dr. Baráth Katalin OEVB tag 

• Horváth Ákos OEVB tag 

• Stáry Kálmán OEVB tag 

• Hubáné dr. Nagy Emília OEVB póttag 

• Nagy György OEVB póttag 

 

Jelen vannak az OEVI részéről: 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző, OEVI vezetője 

Bartha Enikő irodavezető, OEVI vezetőjének általános helyettese 

Fischerné dr. Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, OEVI munkatárs 

 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Köszönti a megjelent OEVB tagokat. 

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az ülés összehívásának indoka, hogy a 2018. április 8. 

napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás lebonyolítása érdekében Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. január 18-án megválasztott OEVB tagok 

Polgármester Úr előtt esküt tegyenek, majd a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 38. § (1) bekezdése értelmében megtartsák alakuló ülésüket. A Bizottság az alakuló 

ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét, személyükre a 

bizottság tagjai tehetnek javaslatot. Emellett célszerű dönteni a határozatban lévő név-, szám- 

vagy más elírás kijavításának, valamint az OEVB-hez benyújtott kifogás áttételének és a 

képviselői megbízólevél átadására vonatkozó hatáskör elnökre történő átruházásáról is, 

továbbá a külképviseleten leadott és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok 

szavazatainak megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság kijelöléséről.  

 

NAPIREND 

 

1. Az OEVB elnökének megválasztása 

2. Az OEVB elnökhelyettesének megválasztása 

3. Felhatalmazás az elnök részére a határozatban lévő név-, szám- vagy más elírás 

kijavítására 

4. Az OEVB-hez benyújtott kifogásnak az elbírálásra jogosult választási 

bizottsághoz történő áttétel hatáskörének elnökre történő átruházása 

5. A külképviseleten leadott és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által 

leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság 

kijelölése 

6. Képviselői megbízólevél átadására vonatkozó hatáskör elnökre történő 

átruházása 

7. Egyebek  



 

1. napirendi pont: az OEVB elnökének megválasztása 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Ismerteti, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 39. § (1) - (2) bekezdése értelmében a választási bizottságot az elnök 

képviseli. Az elnök személyére a Bizottság tagjai tehetnek javaslatot. Ismerteti a bizottság 

elnökének feladatait. 

 

Stáry Kálmán OEVB tag: Csapóné dr. Baráth Katalint javasolja az OEVB elnökének. 

 

Horváth Ákos OEVB tag: Csapóné dr. Baráth Katalint javasolja OEVB elnöknek. 

 

Csapóné dr. Baráth Katalin OEVB tag: Elfogadja a javaslatot. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság egyhangú 

szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:  

 

1/2018. (I.23.) sz. 

Jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1)-(2) bekezdése értelmében az OEVB 

elnökének 2018. január 23-i hatállyal Csapóné dr. Baráth Katalint választja meg. 

 

 

2. napirendi pont: az OEVB elnökhelyettesének megválasztása 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Ismerteti, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 39. § (1) - (2) bekezdése értelmében, ha a választási bizottságnak nincs 

elnöke vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese 

gyakorolja. Az elnök akadályoztatásának esetére kéri a Bizottságot, hogy döntsön az 

elnökhelyettes személyéről. 

 

A Bizottság tagjai egyhangúan Stáry Kálmánt javasolják elnökhelyettesnek. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság egyhangú 

szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:  

 

2/2018. (I.23.) sz. 

Jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1)-(2) bekezdése értelmében az OEVB 

elnökhelyettesének 2018. január 23-i hatállyal Stáry Kálmánt választja meg. 

 

 

3. napirendi pont: Felhatalmazás az elnök részére a határozatban lévő név-, 

szám-, vagy más elírás kijavítására 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében, 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. Célszerű ezt a 

felhatalmazást a Bizottság elnökének megadni. 

 



Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 3 igen 

egyhangú szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:  

 

3/2018. (I.23.) sz. 

Jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a 

bizottság elnökét a határozatban lévő név-, szám-, vagy más elírás kijavítására, amennyiben 

az nem hat ki az ügy érdemére. 

 

 

4. napirendi pont: Az OEVB-hez benyújtott kifogásnak az elbírálásra jogosult 

választási bizottsághoz történő áttétel hatáskörének elnökre történő átruházása  
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Ismerteti, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 213. § (1)-(2) bekezdése értelmében, 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 Bizottság 

ezen hatáskörét a Bizottság elnökére átruházhatja. Ezt a hatáskört célszerű az OEVB-nek az 

elnökre átruházni. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 3 igen 

egyhangú szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:  

 

4/2018. (I.23.) sz. 

Jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a választási bizottsághoz benyújtott kifogásnak az elbírálásra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz történő áttételének hatáskörét 

2018. január 23-i hatállyal az OEVB elnökére átruházza.  

 

 

5. napirendi pont: A külképviseleten leadott és az átjelentkezéssel szavazó 

választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes 

szavazatszámláló bizottság kijelölése 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 292. § (1) bekezdése értelmében az OEVB feladata, hogy a 

szavazást megelőzően kijelölje a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel 

szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési 

egyéni választókerület székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot, mely nem 

lehet a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága. Tájékoztatja a 

Bizottságot, hogy ezen szavazatszámláló bizottság feladata lesz, hogy a szavazást követő 

hatodik napon a saját szavazókörében leadott szavazatokat a külképviseleten és az 

átjelentkezéssel leadott szavazatokkal összekeverve megszámolja. 
Kéri a Bizottság tagjait, tegyenek javaslatot a szavazatok számlálására illetékes szavazókörre, 

szavazatszámláló bizottságra. 

 

Csapóné dr. Baráth Katalin OEVB tag: Javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlata alapján a 

13. számú szavazókör kerüljön kijelölésre.  

 

Stáry Kálmán OEVB tag: Célszerűnek tartaná, hogy a választópolgárok száma szerint 

legkisebb szavazókör kerüljön kijelölésre. 

 



Csapóné dr. Baráth Katalin OEVB tag: Elfogadja Stáry Kálmán javaslatát. 

 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az általuk 

meghatározott szempont szerint a legkisebb a 11. számú szavazókör, melynek a Vasvári 

tagóvoda ad helyt. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 3 igen 

egyhangú szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:  

 

5/2018. (I.23.) sz. 

Jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 292. §-a alapján a külképviseleten 

leadott és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok 

megszámlálására a 11. számú szavazókört és annak szavazatszámláló bizottságát jelöli ki. 

 

 

6. napirendi pont: Képviselői megbízólevél átadására vonatkozó hatáskör 

elnökre történő átruházása 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Ismerteti, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 206. §- a alapján a választás eredményét megállapító választási bizottság a 

választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízólevelet 

a megválasztott képviselőnek. A választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság 

elnökére átruházhatja. Ezt a hatáskört célszerű a Bizottságnak az elnökre átruházni. 

 

Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 3 igen 

egyhangú szavazattal a következő jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozza:  

 

6/2018. (I.23.) sz.  

Jegyzőkönyvbe foglalt döntés 

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. § -ban kapott felhatalmazás alapján 

a választási bizottság a megbízólevél átadására vonatkozó hatáskörét 2018. január 23-i 

hatállyal az OEVB elnökére átruházza. 

 

 

7. napirendi pont: Egyebek 
 

dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: Átadja az OEVB tagoknak a választással kapcsolatos 

jogszabályokat. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az értesítők postázására 2018. február 9-19. 

közötti időpontban fog sor kerülni, emellett jelzi, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek a 

választás kitűzését követően már benyújthatják az ajánlóív iránti igényüket, azonban ilyen 

kérelem mindeddig Szentendre OEVI-hez még nem érkezett. Az ajánlóívek jelöltek, jelölő 

szervezetek részére történő átadására legkorábban 2018. február 19-én kerülhet sor. Az 

összegyűjtött aláírások 3 napon belül történő ellenőrzését követően legkésőbb a 4. napon kell 

a Bizottságnak dönteni a jelölt nyilvántartásba vételéről. A következő ülés időpontja az 

ajánlóívek leadásának függvényében alakul, várhatóan a február 19-ét követő napokban. 

 

K.m.f.      

       

       

       

  …………………………………….. 

        Csapóné dr. Baráth Katalin 

OEVB elnök 


