
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: 2019. szeptember hó 9. napján a súri Önkormányzati Hivatalban 16,30 óra kezdettel tartott 
   ülésen.  
 
Jelen vannak:  Ackermann-né Bakai Veronika HVB elnöke 

Szkok Zoltán HVB elnök-helyettese                           
Hárer Tamásné HVB tag 

  Kadlecsik Gyöngyi HVI vezető-helyettes  
         
Tárgy: HVB tagság meszűnése összeférhetetlenség miatt, önkormányzati képviselőjelölt 

nyilvántartásba vétele, jelöltek sorrendjének sorsolása 
 
 
Kadlecsik Gyöngyi HVI vezető-helyettes tájékoztatta a HVB tagjait, hogy Szántó Renáta választott tag 
bejelentette összeférhetetlenségét, mivel férje indul képviselő-jelöltként. A választási törvény 
értelmében a HVB határozattal dönt a bizottsági tagsága megszűnéséről.  
 
A bizottság tagjai egyhangúlag a következő határozatot hozza:  
 

6/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
Súr Község Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy Szántó Renáta helyi választási bizottsági tag 
megbízása összeférhetetlen.   

 
 

Kadlecsik Gyöngyi a HVI vezető-helyettes ismerteti a választási bizottság tagjaival, hogy szeptember 5-
én 4 fő egyéni listás képviselőjelölt,  szeptember 6-án 2 fő egyéni listás képviselőjelölt és 
szeptember 9-én 2 fő egyéni listás képviselőjelölt adta le az ajánlóíveket az októberi önkormányzati 
választásra.  
 
Nevezetesen: Benis Veronika Súr, Kossuth Lajos utca  18. szám  

         Pék Győző Súr, Zenedomb utca 5. szám  
         Molnár István Súr, Mező utca 3. szám 
         Lakatos Gyula Súr, Dankó Pista utca 14.  szám 
         Krajcár Szilárd Súr, Petőfi Sándor utca 17. szám 
         Guzs Ferenc Súr, Béke utca 24. szám 
         Vachtler Ferenc Súr, Csatkai utca 7. szám 
         Szluka Zsuzsanna Súr, Attila utca 15. szám alatti lakos képviselőjelölt    

 
Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a jelöltek  ajánlóíveinek számítógépes ellenőrzése a helyi 
Hivatalban megtörtént. A HVB ezután hozza meg döntését.  (jelölt nyilvántartásba vétele, határozat)   
Ezt követően a bizottság tagjai a képviselőjelölt ill. polgármesterjelölt által kiállított E2 lapot és 
ajánlóíveket megtekintették. A bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

 
 
 
 



7/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága Benis Veronika Súr, Kossuth Lajos utca  18. szám alatti lakost a 
2019. október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással 
képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi. 

 
 

8/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 

 
Súr Község Helyi Választási Bizottsága Pék Győző Súr, Zenedomb utca 5. szám alatti lakost a 2019. 
október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással képviselő-
jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 

 
9/2019. (IX. 09.) sz. határozat 

 
 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága Molnár István Súr, Mező utca 3. szám  alatti lakost a 2019. 
október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással független 
polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 

10/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága Lakatos Gyula Súr, Dankó Pista utca 14. szám  alatti lakost a 
2019. október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással 
független polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 

11/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága Krajcár Szilárd Súr, Petőfi Sándor utca 17.  szám  alatti lakost a 
2019. október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással 
független polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 

12/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága Guzs Ferenc Súr, Béke utca 24. szám  alatti lakost a 2019. 
október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással független 
polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 

13/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága Vachtler Ferenc Súr, Csatkai utca 7.  szám  alatti lakost a 2019. 
október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással független 
polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi. 



 
14/2019. (IX. 09.) sz. határozat 

 
 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága Szluka Zsuzsanna Súr, Attila utca 15.  szám  alatti lakost a 
2019. október 13-i önkormányzati polgármester és képviselő-választásra 11 db érvényes ajánlással 
független polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
 
Kadlecsik Gyöngyi a HVI vezető-helyettes ismertette a választási bizottság tagjaival, hogy a mai 
napon kerül sor a jelöltek sorsolására. A helyi választási bizottságnak döntést kell hoznia arról, hogy a 
szavazólapon a jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek.   
 
A helyi választási iroda előkészítette a jelöltek sorsolását. A jelöltek neve külön-külön felkerült egy 
papírra, melyek összehajtva (hogy a név ne látszódjon) belekerültek egy dobozba. Ebből a helyi 
választási bizottság tagjai egy-egy nevet kihúzva végezték el a sorsolást.   
 

15/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
Súr község Helyi Választási Bizottsága elvégezte a jelöltek sorrendjének sorsolását. A jelöltek a 
szavazólapon az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre:   
 
Sorszám:    Név 
 
1.    Molnár István 
2.    Lakatos Gyula 
3.    Szluka Zsuzsanna 
4.    Sógorka András 
5.    Krajcár Szilárd 
6.    Benis Veronika 
7.    Benis Attila 
8.    Vachtler Ferenc 
9.     Guzs Ferenc 
10.     Pék Győző 
 
Polgármesterjelölt sorsolására nem került sor, mivel 1 fő jelölt van.  
 
Kadlecsik Gyöngyi HVI vezető-helyettes tájékoztatta a HVB tagjait, hogy Pavlitzkyné Miklós Enikő 
választott tag és Bajnok Károlyné választott póttag összeférhetetlen, mivel az önkormányzattal 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak a Választási törvény értelmében a HVB határozattal dönt 
a bizottsági tagságuk megszűnéséről.  
 
A bizottság tagjai egyhangúlag a következő határozatot hozza:  
 

16/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
Súr Község Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy Pavlitzkyné Miklós Enikő helyi választási 
bizottsági tag megbízása összeférhetetlen.   
 
 



 
 
 

17/2019. (IX. 09.) sz. határozat 
 
Súr Község Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy Bajnok Károlyné  helyi választási bizottsági 
póttag megbízása összeférhetetlen.   
 
 
Több napirend nem volt, a bizottság elnöke a bizottság ülését bezárja.  
 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

Ackermann-né Bakai Veronika        Szkok Zoltán 
HVB elnöke     HVB elnök-helyettese 

 
 
 
 

                     Hárer Tamásné 
          HVB tagja  

 


