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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Mohai Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 27-i 17.00 órakor kezdődő 

üléséről 

 

Az ülés helye Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 

  Mohai Kirendeltsége 

  8042 Moha, Fő u. 26. 

 

Jelen vannak Krausz Andrásné  HVB elnöke   

Kiss Rózsa   HVB elnökhelyettese          

Gruming Ildikó  HVB tag    

Tőkéné Bánáti Andrea HVB tag    

Fodor András  HVB tag    

Kohut Mihályné HVB póttag    

Bencsik Irén  HVB póttag 

   

dr. Iván Szilvia  jegyző     

Kovács Sándorné polgármester    

   

 

dr. Iván Szilvia jegyző köszönti a Mohai Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén 

megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, valamennyi tag és póttag megjelent. 

Javaslatot tesz a napirendre, melyről a Mohai Helyi Választási Bizottság 5 igen 0 nem 

szavazattal a következő döntést hozza: 

 

Mohai Helyi Választási Bizottság 

1/2019. (VIII.27.) számú határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 

A Mohai Helyi Választási Bizottság a 2019. augusztus 27-i ülésének napirendjét a következők 

szerint fogadja el: 

Napirend: 1./ HVB tagjainak és póttagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása 

     2./ HVB elnöke és elnökhelyettese személyének megválasztása 

     3./ Jelöltek nyilvántartásba vétele  

 

 

 

1./ HVB tagjainak és póttagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása 

 

dr. Iván Szilvia jegyző elmondja, hogy a választási eljárásról szóló jogszabály alapján a 

képviselő-testület által megválasztott HVB a megválasztását követő 5 napon belül esküt tesz. 

Felkéri Moha Község Polgármesterét, hogy az esküt a tagoktól és póttagoktól vegye ki. 

 

A  Mohai Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 37.§ (1) bekezdésében foglalt előírt esküt letették az alábbiak szerint: 

 

„Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi választási bizottsági 

tagsági tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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2./ HVB elnöke és elnökhelyettese személyének megválasztása 

 

dr. Iván Szilvia jegyző elmondja, hogy a HVB az eskütételt követően  alakuló ülést tart, ahol 

a bizottság tagja javaslatára elnököt és elnök-helyettest kell választani. Ismerteti a választási 

eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. 

 

Fodor András HVB tag javasolja, hogy az elnök továbbra is Krausz Andrásné, az elnök-

helyettes Kiss Rózsa legyen. 

 

Krausz Andrásné a HVB elnöke személyének megválasztására irányuló döntéshozatalban 

nem vesz részt. 

 

A Mohai Helyi Választási Bizottság 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Mohai Helyi Választási Bizottság 

2/2019. (VIII.27.) számú határozata 

a Mohai Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztásáról 

A Mohai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

39.§ (1) bekezdése alapján Krausz Andrásnét a Mohai Helyi Választási Bizottság elnökének 

megválasztja.  

 

 

Kiss Rózsa a HVB elnök-helyettes személyének megválasztására irányuló döntéshozatalban 

nem vesz részt. 
 

A Mohai Helyi Választási Bizottság 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Mohai Helyi Választási Bizottság 

3/2019. (VIII.27.) számú határozata 

a Mohai Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztásáról 

A Mohai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

39.§ (1) bekezdése alapján Kiss Rózsát a Mohai Helyi Választási Bizottság elnök-

helyettesének megválasztja.  

 

 

3./ Jelöltek nyilvántartásba vétele  

 

dr. Iván Szilvia jegyző elmondja, hogy jelölt az ülés napjáig nem jelentkezett be. Ismerteti a 

jelöltté válás folyamatát. Elmondja továbbá, hogy ajánlóíveket már igényeltek, valószínűleg a 

következő héten számítani lehet már jelöltek bejelentkezésére. 

 

Egyéb tárgy nem lévén a HVB elnöke  az ülést 17.25 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

              Krausz Andrásné 

                  HVB Elnöke 


