
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
mely készült 2014. október 8. napján a Polgármesteri Hivatal nagytermében a Helyi Választási 
Bizottság ülésén. 
 
Jelen vannak:  
- dr. Szegvári József elnök 
- Simon Péter elnökhelyettes 
- dr. Poptyilikán Györgyné bizottsági tag 
- dr. Rakuszné Villám Mária bizottsági tag 
- Hargitainé Megyeri Valéria bizottsági tag 
- Beleznai Katalin bizottsági tag 
- Parászka Péter bizottsági tag 
- Sárosi György bizottsági tag 
- Gálosi Lászlóné bizottsági tag 
- Tóth István bizottsági tag 
- dr. Medgyaszai László jegyző HVI vezető 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1) Kampánnyal kapcsolatos bejelentés 
Előadó: dr. Medgyaszai László HVI vezető 

 
2) Bejelentések, egyebek 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 

 
dr. Szegvári József köszönti a jelenlévőket, majd szavazásra teszi fel a javasolt napirendi 
pontokat, melyeket a jelen lévő 10 bizottsági tag elfogad és az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
Napirendi pontok. 
 

1) Kampánnyal kapcsolatos bejelentés 
Előadó: dr. Medgyaszai László HVI vezető 

 
2) Bejelentések, egyebek 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 
 

1) Kampánnyal kapcsolatos bejelentés 
Előadó: dr. Medgyaszai László HVI vezető 
 
dr. Medgyaszai László HVI vezető tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy bejelentés érkezett a 
választási plakátok megrongálásáról, felülragasztásáról, letépéséről. 
Személyesen is megtekintette az érintett területeket és megállapította, hogy a bejelentések 
alaposak. 
 
Kéri a Bizottságot, foglaljon állást ebben az ügyben. 



 
dr. Szegvári József javasolja, fejezzék ki rosszallásukat és hívják fel a jelöltek figyelmét a 
jogsértésre, illetve szólítsák fel Őket a kifogásolt tevékenység abbahagyására. 
 
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő 10 
Bizottsági tag elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2014. (X.9.) számú HVB határozat 
kampánnyal kapcsolatos bejelentésről 
Kétegyháza Nagyközség Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a településen 
elhelyezett választási plakátokat több helyen megrongálták, letépték, felülragasztották. 
A Bizottság kifejezi rosszallását és felszólítja a jelölteket a jogsértés abbahagyására. 
Felelős: dr. Szegvári József elnök 
Határidő: azonnal 

 
2) Bejelentések, egyebek 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 
 
dr. Szegvári József tájékoztatja a Bizottságot, hogy a választás napján este 18-19 óra között 
találkoznak a Polgármesteri Hivatalban, aholis a Bizottság az eredmények megállapításáig 
folyamatosan ülésezik. 
 
 
Ezt követően megköszöni a munkát és bezárja az ülést. 
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dr. Szegvári József 
elnök 

dr. Medgyaszai László jkv. vezető 
 
 


