
Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: 2014. március 28-án 08:30 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti hivatalos helyiségében a Budapest

08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről.

 

 

Jelen vannak:

 

dr. Csóka Velmira elnök

Gelányiné Kósa Irén elnökhelyettes

dr. Molnárné Urbán Beatrix

Hajdu Szabolcs póttag

Dr. Békefi László Összefogás megbízott tag

dr. Zoboki Péter FIDESZ-KDNP megbízott tag

Turba László JOBBIK megbízott tag

Baráth Zoltán Munkáspárt megbízott tag

Tankó Éva JESZ megbízott tag

 

 

Helyi Választási Iroda részéről:

 

Dr. Papp Csilla

Dr. Teimer Gábor

Dr. Molnár Szilvia



 

 

Jegyzőkönyvvezető:

 

Pásztor Mária

 

 

Elnök:

 

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.

 

 

Napirend:

1.) Döntés a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján a Korszakváltók által a Budapest 08. OEVI

Ve. 31-32. § alapján kifejtett tevékenysége ellen benyújtott kifogásról

2.) Döntés a Ve. 28. § (1) bekezdése alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által a

Budapest 08. OEVI Ve. 31-32. § alapján kifejtett tevékenysége ellen benyújtott kifogásról

3.) Vélemény kialakítása a Ve. 137/A. pontja alapján a HVI vezetője által kialakított területi

egyéni választókerületi rendszerről

 

Az elnök javaslatára a napirendet a bizottság 9 igen szavazattal elfogadta.

 

 

Elnök:

 

Álláspontja szerint nem tartozik a választási bizottság elé az 1-es és a 2-es napirendről

való döntés. Javasolja, hogy állapítsa meg a hatásköre hiányát és tegye át az NVB-hez.

 

 



Az OEVB arról döntött, hogy az 1-es és a 2-es napirend a hatáskörébe tartozik.

9 fő jelen, 6 igen, 3 ellene

 

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. § (3)

bekezdése tartalmazza a megbízás kötelező tartalmi elemeit.

Ezek alapján a megbízás alapján a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi

lakcímét és személyi azonosítóját.

A Ve. 31. § alapján a Választási Iroda ellenőrizi a megbízott tag választójogát.

A most tárgyalásra kerülő fellebbezések szerint a Ve. 32. § (3) bekezdése alapján a helyi

választási  iroda vezetője  határozattal  visszautasította  a megbízásokat,  mert  egy,  vagy

több tartalmi elem hiányzott, alaki hibában szenvedtek.

 

 

 

1.-2.) Napirendi pont:

1.) Döntés a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján a Korszakváltók által a Budapest 08. OEVI

Ve. 31-32. § alapján kifejtett tevékenysége ellen benyújtott kifogásról

2.) Döntés a Ve. 28. § (1) bekezdése alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által a

Budapest 08. OEVI Ve. 31-32. § alapján kifejtett tevékenysége ellen benyújtott kifogásról

 

 

1) Döntés Várhidi Richárd SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

Dr. Papp Csilla OEVI vezető

 

Nevezett a bemutatott lakcímkártyával nem szavazhat, mivel a lakcíme fiktív, nem egyezik

meg a személyi és lakcímnyilvántartó rendszer által nyilvántartott lakcímmel.



54/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy nem történt jogsértés, a fellebbezést elutasítja, a

Budapest  08.  sz.  Országgyűlési  Egyéni  Választókerületi  Választási  Iroda  vezetőjének

19/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

        9 fő jelen, 7 mellette, 2 ellene

 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

2.) Döntés Apágyi Istvánné SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

55/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogsértés, a  fellebbezést

elutasítja, a Budapest  08.  sz.  Országgyűlési  Egyéni  Választókerületi  Választási  Iroda

vezetőjének 20/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja. 

 

    9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

3.)  Döntés  Daróczi  Attila  SZSZB tag  megbízásának visszautasításáról  szóló  határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 



Elnök:

Ki szerint nem történt jogszabálysértés, utasítsák el a fellebbezést, az OEVI határozatát

hagyja helyben: 3 igen, 6 ellne

Ki szerint történt jogszabálysértés? 4 igen, 5 ellene

 

56/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy  megállapítja  a  jogszabálysértés  tényét,  a

fellebbezésnek helyt ad, elfogadja a bejelentést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni

Választókerületi Választási Iroda vezetőjének 21/2014. (III.24.) határozatát megváltoztatja.

 

 9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

Elnök:

A bizottság valamennyi választott tagja ellenkező véleményen van, álláspontja szerint nem

történt jogszabálysértés, OEVI vezetőjének határozata a jogszabályoknak megfelel, ezért

a fellebbezés elutasításának lett volna helye.

 

4.)  Döntés  Páczai  Péter  SZSZB tag  megbízásának  visszautasításáról  szóló  határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

57/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  a  fellebbezést

elutasítja és a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 22/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja

 



        9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellen

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

5.) Döntés Takács Jánosné SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

58/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy  nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 23/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja

 

        9 fő jelen, 7 mellette, 2 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

6.) Döntés Németh Józsefné SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

59/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 25/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

                                                        

        9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 



 

7.) Döntés Csordás József SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

60/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 26/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja

 

                                          9 fő jelen, 6 mellette, 3 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

8.)  Döntés  Vargyas  László  Ferenc  SZSZB tag  megbízásának  visszautasításáról  szóló

határozat ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

61/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 27/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

                                          9 fő jelen,  5 mellette, 4 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

9.) Döntés Zalavári Katalin SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.



 

62/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 28/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

                                          9 fő jelen,  5 mellette, 4 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

 

10.) Döntés Győző Gyula SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

63/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy történt jogszabálysértés, helyt ad a fellebbezésnek

és a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjének

29/2014. (III.24.) határozatát megváltoztatja.

 

                                          9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

 



Elnök:

A  bizottság  három választott  tagja  és  a  FIDESZ  delegált  ellenkező  véleményen  van,

álláspontja  szerint  nem  történt  jogszabálysértés,  OEVI  vezetőjének  határozata  a

jogszabályoknak megfelel, ezért a fellebbezés elutasításának lett volna helye.

 

 

11.)  Döntés  Papp  Jolán  Mária  SZSZB  tag  megbízásának  visszautasításáról  szóló

határozat ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

64/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 30/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

                                        9 fő jelen, 5 mellette, 4ellene

 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

 

 

12.) Döntés Baczkó Beáta SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

65/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 



A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 32/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja

 

                                          9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

 

13.)  Döntés Deák Károly  SZSZB tag megbízásának visszautasításáról  szóló  határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

66/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 33/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

                                             9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

 

14.) Döntés Harmati Kálmán SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 



67/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 34/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

        9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

15.) Döntés Gulyás István SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

68/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 35/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

                9 fő jelen, 6 mellette, 3 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

16.)  Döntés  Halmi  Ildikó  SZSZB tag  megbízásának  visszautasításáról  szóló  határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 



69/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 37/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja.

 

9 fő jelen, 6 mellette, 3 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

17.) Döntés Sipeki József SZSZB tag megbízásának visszautasításáról szóló határozat

ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

 

70/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 38/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja

 

                                           9 fő jelen, 5 mellette, 4 ellene

 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

18.)  Döntés  Mészáros  Mercédesz  Anna  SZSZB  tag  megbízásának  visszautasításáról

szóló határozat ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 



 

71/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 39/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja

 

           9 fő jelen, 6 mellette, 3 ellene

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

19.)  Döntés  Dr.  Ádám  Katalin  SZSZB  tag  megbízásának  visszautasításáról  szóló

határozat ellen érkezett fellebbezés  tárgyában.

 

 

72/2014. (III. 28.) sz. határozat:

 

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy nem  történt  jogszabálysértés,  elutasítja  a

fellebbezést, a Budapest 08. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

vezetőjének 40/2014. (III.24.) határozatát helybenhagyja

 

           9 fő jelen, 6 mellette, 3 ellene

 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

3.) Napirendi pont: Vélemény kialakítása a Ve. 137/A. pontja alapján a HVI vezetője által

kialakított területi egyéni választókerületi rendszerről



 

 

 

Dr. Papp Csilla OEVI vezető

 

Aggályosnak  tartja,  hogy  a  08.  sz.  OEVB  véleményt  formál  az  önkormányzati

választásokat érintő kérdésben, miközben a területi illetékessége nem terjed ki Budapest

XIV.  kerület  Zugló  teljes  területére.  A  kerületet  illetően  az  országgyűlési  választások

tekintetében két országgyűlési egyéni választókerület került kialakításra, azok illetékességi

területét törvény határozza meg.

 

          (A JOBBIK képviselője elhagyta a termet)

 

 

Elnök:

 

A bizottság véleménye az, hogy a térkép megfelelő: 7 igen, 1 ellen

 

 

Dr. Békefi László

 

A nem szavazatom oka, hogy az engem meghatalmazó szervezetek meghatalmazása az

országgyűlési  választásokra  vonatkozott,  így  meghatalmazói  akarat  és  információ

hiányában  nem  tudtam  azt  eldönteni,  hogy  a  bemutatott  térképen  szereplő

választókörzetek kialakítása megfelelő-e, vagy sem.

 

 

Dr. Zoboki Péter

 

Egységesíteni szükséges a döntési gyakorlatunkat.



 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 10:25 órakor.

 

 

 

K.m.f.
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JESZ

 

 

 

Választási Iroda részéről:

 

 

 

 

………………………………

Dr. Papp Csilla  

OEVI vezető

 

 

 

 

 

 

………………………………

Dr. Teimer Gábor

OEVI vezető helyettes

 

 

………………………………

Dr. Molnár Szilvia

jogi szakértő

 

 

………………………………

Pásztor Mária

jegyzőkönyvvezető

 

 

 

………………………………
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