JEGYZŐKÖNYV
A Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
alakuló üléséről
Készült: Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
2018. január 30-án 13 óra 15 perckor kezdődő alakuló üléséről.
Az ülés helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatt lévő Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatal 1. emeleti Kistanácskozó terme.
Jelen vannak: Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet, a bizottság tagja
Dr. Szomorú Márta, a bizottság tagja
Rajta László, a bizottság tagja
Tűri László, a bizottság póttagja
Volter Etelka, a bizottság póttagja
Dr. Diósgyőri Gitta, az OEVI vezetője
Sziváki Ibolya, az OEVI vezetőjének helyettese
Bakos Lilla, jegyzőkönyvvezető, az OEVI tagja
Üllei-Kovács Péter ügyintéző, az OEVI tagja
Meghívottként jelen vannak: média képviselői.
Dr. Diósgyőri Gitta: köszönti a megjelenteket. Bemutatkozik. Elmondja, hogy a képviselőtestület január 30-i ülésén megválasztotta a választási bizottság három tagját és két póttagját,
akiknek a törvényi előírás alapján öt napon belül meg kell tartaniuk az alakuló ülésüket, ezt
megelőzően pedig le kellett tenni Polgármester úr előtt az esküt. Ez megtörtént, ezért mos
meg kell alakulnia a bizottságnak.
Bemutatja a Választási Iroda részéről jelen levő munkatársakat: Sziváki Ibolyát, aki az OEVI
vezetőjének helyettese, Üllei-Kovács Pétert az OEVI munkatársa, aki a jegyzőkönyveknek, az
üléseknek jogi előkészítését végzi, valamint Bakos Lilla, jegyzőkönyvvezető, aki a
jegyzőkönyvek elkészítésért, a bizottság összehívásáért felelős. Rajta kívül még két kolleganő
fogja ezt a feladatot ellátni, csak ők most betegség miatt nem tudnak részt venni a mai ülésen.
Illetve Markóné Somodi Enikőt, aki szintén a választási iroda munkatársa, a jogi előkészítő
munkákat látja el. Az ülésen jelen vannak még a sajtó képviselői is, így biztosítva a
nyilvánosságot. Bemutatja a bizottság tagjait: Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet, Dr.
Szomorú Márta, Rajta László a bizottsági tagjai, Tűri László és Volter Etelka póttagok.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes számban jelen van. Ismerteti a bizottság
napirendi pontjait, melyek a következők:
NAPIREND:
1.) A bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása.
2.) Hatáskör átruházás a Bizottság elnökére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 213. § (2) bekezdése alapján, továbbá a Ve. 50. §-a szerinti felhatalmazás
3.) A bizottság Ügyrendjének elfogadása
4.) Egyebek
A napirendi pontokat a Pest Megye 12. sz. OEVK Választási Bizottságának jelen lévő 3 tagja,
3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta.
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1.) A bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Dr. Diósgyőri Gitta: javasolja, hogy a bizottság elnökének a tagok közül Farkasné Dr. Piroska
Emőke Erzsébetet válasszák meg, mivel ő jogi jártassággal bír és a 2014.évi választások után
már kellő tapasztalattal is rendelkezik.
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet: elfogadja a jelölést.
Dr. Diósgyőri Gitta: kéri a bizottságot, szavazzanak az elnök személyéről. A 12. sz. OEVK
Választási Bizottságának 3 tagjából jelen lévő 3 tag, 2 igen, szavazattal megválasztotta
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébetet a bizottság elnökének.
Dr. Diósgyőri Gitta: Megkéri, hogy az elnökhelyettes személyére tegyenek javaslatot. Átadja
az ülés vezetését az elnöknek.
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet: javasolja Dr. Szomorú Mártát elnökhelyettesnek,
mivel hosszú ideje részt vesz a bizottság munkájában.
Dr. Szomorú Márta: megköszöni és elfogadja.
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet: kéri a bizottság tagjait, szavazzanak. Megállapítja,
hogy bizottság 3 tagjából jelen lévő 3 tag, 2 igen, egyhangú szavazattal Dr. Szomorú Mártát
megválasztotta a bizottság elnökhelyettesének, és meghozta az alábbi határozatot:
1/2018. (I. 30.) számú OEVB határozat
Pest megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
-

a bizottság elnökének Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet tagot,

-

a bizottság elnökhelyettesének Dr. Szomorú Márta tagot választja meg.

2.) Hatáskör átruházás a Bizottság elnökére a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 213. § (2) bekezdése alapján, továbbá a Ve. 50. §-a szerinti
felhatalmazás
Dr. Diósgyőri Gitta: a választási eljárásról szóló törvény alapján lehetőség van arra, hogy a
213. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörét átruházza az elnökre. Ez azért célszerű, mert ha
olyan beadvány érkezik, melynek elbírálására a bizottság nem rendelkezik hatáskörrel és
illetékességgel, akkor nem kell a bizottságnak összeülni, hanem az elnök egy személyben
hozhat döntés a Bizottság hatáskörébe nem tartozó kifogás(ok) áttételéről. A Ve. 50. §-a
lehetőséget biztosít, hogy abban az esetben, ha a bizottság által hozott határozatban név-,
szám- vagy más elírás van a választási bizottság felhatalmazása alapján a választási bizottság
elnöke a hibát kijavítsa, ha az nem hat ki az ügy érdemére. Javaslom, hogy a bizottság által
hozott határozatok – szükség esetén történő – kijavítását a bizottság helyett, felhatalmazása
esetén az elnök tegye meg.
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet: megköszönni a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjait,
szavazzanak. Megállapítja, hogy az OEVB szavazásnál jelen lévő 3 tagja, 3 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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2/2018. (I. 30.) számú OEVB határozat
Pest megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 213. § (1)
bekezdésében meghatározott hatáskörét a bizottság elnökére átruházza, továbbá
felhatalmazza a bizottság elnökét a Ve. 50. §-a alapján, hogy az ügy érdemére nem
kiható a név-, szám- vagy más elírás esetén a választási bizottság elnöke a hibát
kijavítsa.
3.) A bizottság Ügyrendjének elfogadása
Dr. Diósgyőri Gitta: elmondja, hogy a bizottság az Ügyrend alapján működik. Ez a Biblia,
minden szabályozva van, amit a jogszabály előír.
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet: kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az
ügyrendről. Megállapítja, hogy a bizottság szavazásnál jelen lévő 3 tagja, 3 igen, egyhangú
szavazattal elfogadta az Ügyrendet és az alábbi határozatot hozta:
3/2018. (I. 30.) számú OEVB határozat
Pest megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a
választási eljárásról szóló elfogadja - a határozat mellékletét képező - bizottság
Ügyrendjét.
Dr. Diósgyőri Gitta: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a legfontosabb jogszabályok
átadásra kerültek, hogy tudják tanulmányozni. Elmondja, hogy a választási határidők
rövidsége miatt lesz olyan, hogy azonnal össze kell ülnie a bizottságnak, sőt esetleg hétvégén
is. A választást megelőző 50. napon már kampányidőszak van. Ezzel összefüggésben
előfordulhat, hogy a bizottságnak döntenie kell. A Pest Megye 12. számú OEVK-hoz 10
település tartozik Cegléddel együtt. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak ezeken a településeken
is illetékessége van. Jogszabály előírja, hogy milyen kérdésekben, feladatokban járhat el a
bizottság. Az első feladat a jelöltek nyilvántartásba vétele lesz. A választási bizottságba ezt
követően lehet a nyilvántartásba vett jelölteknek, a jelölő szervezeteknek egy-egy tagot
delegálniuk. Ezt a szavazást megelőző 16. napig tehetik meg. Tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a bizottság minden tagjának összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie. Ha bármi
kérdésük van, nyugodtan keressék meg, igyekszik mindenre gyorsan válaszolni.
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet: Ha nincs több megbeszélni való, akkor megköszöni a
bizottság munkáját és bezárja az ülést.

K.m.f.
…………………………………………………
Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet sk.
elnök
A jegyzőkönyv hiteléül:
……………………………………….
Bakos Lilla, jegyzőkönyvezető sk.
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