
Helyi Választási Bizottság 

1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014. szeptember 15-én 10:00 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri 

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

Választási Bizottság üléséről.  

 

 

Jelen vannak: 

 

dr. Csóka Velmira    elnök 

Gelányiné Kósa Irén elnökhelyettes 

Szalay Gábor tag 

Dr. Békefi László megbízott tag  

Turba László megbízott tag 

 

Helyi Választási Iroda részéről: 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettes 

Dr. Papp Csilla HVI vezető  

dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakértő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Kertészné Dadasev Mercédesz  

 

Elnök: 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő jelenlétében határozatképes. 

 

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat. 

 

 

Napirend:  

 

 

1.) Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület területén a Helyi Választási Bizottságba jelölő 

szervezet által történő delegálásról (Lehet Más a Politika) 

 

2.) Szavazólapok jóváhagyása (polgármesteri)  

 

3.) Szavazólapok jóváhagyása (egyéni választókerületi)  

 

4.) Szavazólapok jóváhagyása (nemzetiségi)  
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5.) Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület területén a Helyi Választási Bizottságba jelölő 

szervezet által történő delegálásról (FIDESZ-KDNP) 

 

 

1.) napirendi pont: Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület területén a Helyi Választási 

Bizottságba jelölő szervezet által történő delegálásról (Lehet Más a Politika) 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője:  

 

A HVI a delegált jelölt iratait megvizsgálta és megállapította, hogy Hámori Zsolt 

választójoggal rendelkezik. 

A HVI átadta a HVB részére Hámori Zsolt megbízását és az ahhoz kapcsolódó 

dokumentumokat.  

 

A HVB megvizsgálta az átadott iratokat és megállapította azok szabályszerűségét, ami alapján 

dönt a megbízás elfogadásáról.  

 
 

225/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Hámori Zsolt a Lehet Más a 

Politika, mint jelölő szervezet által 

megbízott személy megbízását a Budapest 

Főváros XIV. Kerület HVB tagjának 

elfogadja.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

2.) napirendi pont: Szavazólapok jóváhagyása (polgármesteri)  

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője:  

 

Átadta a polgármesteri szavazólap mintát a HVB tagjainak. A HVB tagjai megvizsgálták a 

szavazólapot és megállapították, hogy a polgármesterjelöltek adatait helyesen tartalmazza, 

továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság által korábban 

sorsoltaknak.  

 

 

226/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a polgármester jelöltek 

szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 



 3 

3.) napirendi pont: Szavazólapok jóváhagyása (egyéni választókerületi)  

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője:  

 

Átadta a 01. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak.  

 

227/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 01. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 
/Gelányiné Kósa Irén 10:34 perckor megérkezett az ülésre a HVB 5 fővel van jelen.  

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője:  

 

Átadta a 02. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak.  

 

228/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 02. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője:  

 

Átadta a 03. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak.  
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229/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 03. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 
/Dr. Papp Csilla HVI vezetője 10:45 perckor elhagyta az üléstermet./ 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 04. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak.  

 

 

230/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 04. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 05. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

231/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 05. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 06. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

232/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 06. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 07. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

233/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 07. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 08. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 
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234/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 08. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 09. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

235/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 09. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 10. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

236/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 10. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 11. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

237/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 11. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 12. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

238/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 12. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 13. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 
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239/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 13. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 14. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

240/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 14. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a 15. számú TEVK szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A HVB tagjai 

megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek adatait 

helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje megfelel a bizottság 

által korábban sorsoltaknak. 

 

 

241/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a 15. számú területi egyéni 

választókerület szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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4.) napirendi pont: Szavazólapok jóváhagyása (nemzetiségi)  

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési bolgár önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

242/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési bolgár 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési görög önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

243/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési görög 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési horvát önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  
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244/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési horvát 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési lengyel önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. 

A HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

245/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési lengyel 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési német önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

246/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési német 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési örmény önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. 

A HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

247/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési örmény 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési roma önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

248/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési roma 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési ruszin önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  
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249/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési ruszin 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési szerb önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek egyikének neve 

hibásan szerepel, ezért a szavazólap adattartalma hibás.  

 

 

250/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB 

megállapította, hogy a települési szerb 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalma hibás.  

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési román önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. A 

HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

251/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési román 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

Átadta a települési szlovák önkormányzati képviselők szavazólap mintákat a HVB tagjainak. 

A HVB tagjai megvizsgálták a szavazólapot és megállapították, hogy a jelöltek és jelölő 

szervezetek adatait helyesen tartalmazza, továbbá a szavazólapon az elhelyezkedés sorrendje 

megfelel a bizottság által korábban sorsoltaknak.  

 

 

252/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a települési szlovák 

önkormányzati képviselők szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 

5.) napirendi pont: Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület területén a Helyi Választási 

Bizottságba jelölő szervezet által történő delegálásról (FIDESZ-KDNP) 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettese: 

 

A HVI a delegált jelölt iratait megvizsgálta és megállapította, hogy a megbízáson nincs rajta a 

jelölő szervezet megnevezése és jelölő szervezet aláírása.  

 

 
 

253/2014. (IX. 15.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi 

Választási Bizottság a FIDESZ-KDNP által 

megbízott dr. Tóth Kálmánnak a Budapest 

Főváros XIV. Kerület Helyi Választási 

Bizottság tagsági megbízását visszautasítja, 

mert nem felelt meg a törvényi 

feltételeknek. 

 

5 fő jelen, 5 mellette, egyhangú igen 

 

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva:12:36 órakor 

 

 

K.m.f. 
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……………………………… 

elnök 

 

 

 

…………………….. 

elnökhelyettes 

 

 

……………………………… 

tag 

 

 

…………………………….. 

Dr. Békefi László megbízott  

tag 

  

…………………………….. 

 Turba László  

megbízott tag 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi Választási Iroda részéről: 

 

 

 

……………………………… 

Dr. Papp Csilla  

HVI vezető  

 

 

……………………………… 

dr. Teimer Gábor  

HVI vezető helyettes 

 

 

……………………………… 

dr. Molnár – Friedrich Szilvia 

jogi szakértő 

 

 

……………………………… 

Kertészné Dadasev 

Mercédesz 

        jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

 

 


