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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: 2019. szeptember hó 18. napján a Községháza tanácskozótermében 
Jelen vannak:  Ackermann-né Bakai Veronika HVB vezető 

Fojtyik Istvánné HVB tag  
Hárer Tamásné HVB tag 
  
Kadlecsik Gyöngyi HVI vezető-helyettes  

 
Tárgy: Szavazólap-minta ellenőrzése valamint a helyi önkormányzati egyéni listás képviselő-jelöltek 
sorsolása  
 
Kadlecsik Gyöngyi a HVI vezetője ismerteti a választási bizottság tagjaival, hogy a mai napon a TVI a 
NVR-en keresztül eljuttatta HVI részére a szavazólap-mintákat, melyeket ellenőrizni kell, és ezt a tényt 
határozatba kell foglalni és a szavazólap-mintákat a bizottsági tagoknak aláírásukkal kell hitelesíteni.  
 
A megjelent bizottsági tagok a beterjesztett szavazólap-mintákat a HVI által átadott szavazólap 
ellenőrző listával összehasonlították és a 2013. évi XXXVI. tv. 162. § (1) bek. értelmében az 
adattartalmát tekintve ellenőrizték.  
 
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

18/2019. (IX.18.) sz. határozat 
 
A határozat teljes szövegezése a jkv. 1. sz. melléklete  
 

19/2019. (IX. 18.) sz. határozat 
      
A határozat teljes szövegezése a jkv. 2. sz. melléklete  
 
 
Kadlecsik Gyöngyi a HVI vezetője ismertette a választási bizottság tagjaival, hogy a mai napon kerül sor 
a képviselő-jelöltek sorsolására. A helyi választási bizottságnak döntést kell hoznia arra az esetre, ha 
szavazategyenlőség merülne fel.  
 
A helyi választási bizottság a sorsolás előtt úgy döntött, hogy az jut mandátumhoz, akinek a sorsolási 
száma kisebb. Ezután került sor a sorsolásra.  
 

20/2019. (IX.18.) sz. határozat 
 
Súr község Helyi Választási Bizottsága a helyi képviselő-jelöltek mandátumhoz jutásával kapcsolatban 
úgy határozott, hogy az jut mandátumhoz, akinek a sorsolási száma kisebb.  
A listasorsolás után az alábbi listaeredmény alakult ki:  
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Sorsolási szám:     Név:  
 
1.       Molnár István 
2.      Benis Attila 
3.       Pék Győző 
4.       Sógorka András 
5.       Vachtler Ferenc 
6.       Krajcár Szilárd 
7.                  Szluka Zsuzsanna 
8.       Benis Veronika 
9.       Lakatos Gyula 
10.      Guzs Ferenc  
 
 
 
Több napirend nem lévén, a bizottság elnöke a bizottság ülését bezárta.  
 
 
 
    k. m. f.  
 
 
 
 
Ackermann-né Bakai Veronika      Fojtyik Istvánné 
HVB elnöke      HVB tagja  
 
 
 
 
Hárer Tamásné    Kadlecsik Gyöngyi 
  HVB tagja     HVI vezető-helyettes 
 
 
 

 
 
 


