Elfogadva a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 2/2019. (VIII.30.) számú jegyzőkönyvbe
foglalt döntésével

HEVES MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB, bizottság) a
működésének és eljárásának részletes szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések
1.§

(1) A TVB ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) a TVB működésére vonatkozó,
jogszabályok által nem szabályozott ügyrendi és eljárási rendelkezéseket
tartalmazza.
(2) A TVB feladat- és hatáskörét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.), a választásokra irányadó egyéb jogszabályok és az
Ügyrend alapján és keretei között gyakorolja.
II.
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság székhelye és elérhetőségei
2.§
A TVB
Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Telefonszáma: 36/521-300
Faxszáma: 36/521-406
levélcím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
e-mail cím: tvi@hevesmegye.hu, valamint tvb@hevesmegye.hu
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III.
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnöke
3. §
(1) A TVB-t az elnök képviseli. Az elnök hiányában vagy az elnök akadályoztatása
esetén az elnöki teendőket helyettese látja el.
(2) A TVB elnöke:
a) képviseli a bizottságot,
b) napirendre irányuló javaslat megtételével összehívja a bizottság ülését,
c) vezeti a bizottság üléseit,
d) aláírja a bizottság által meghozott döntéseket és az ülés jegyzőkönyvét,
e) meghatározza a TVB ülésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
f) megválaszolja a tájékoztató jellegű leveleket
g) gyakorolja a bizottság által rá átruházott hatásköröket.
(3) A TVB-t a sajtó előtt az elnök képviseli, melynek során a TVB nevében írásos
vagy szóbeli nyilatkozatot tehet. Az elnök nyilatkozattételi joga mind a bizottság
előtt folyamatban lévő, mind a folyamatban volt ügyekre, a bizottságban
lefolytatott vitára, a bizottság döntésére, valamint a bizottság működésére is
kiterjed. Az elnök akadályoztatása esetén nyilatkozattételre az elnökhelyettes
jogosult.
(4) Az elnök kiemelt jelentőségű kérdésben vagy ügyben a TVB nevében írásos
sajtóközleményt tehet közzé, amelyről a bizottság jegyzőkönyvbe foglalt
döntéssel határoz. A sajtóközleménynek a sajtó képviselői részére történő
eljuttatásáról a Heves Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI)
gondoskodik.

IV.
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság titkársági és adminisztrációs
feladatainak ellátása
4. §
(1) A TVB titkársági és adminisztrációs feladatait a TVI látja el, melynek során
döntésre előkészíti a bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket, valamint biztosítja a
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bizottság működésének tárgyi és technikai feltételeit. Az előkészítés során
elvégzi a beadványozók és az érintettek választójogosultságának vizsgálatát.
(2) A TVB ügyiratainak és a működése során keletkező egyéb iratoknak a
kezelésére, iktatására és irattározására a Ve.-ben foglaltakra is tekintettel, a TVI
irattározási rendjére is kiterjedő egységes irattári tervben foglaltak az irányadók
azzal, hogy a TVB és a TVI részére érkező beadványokat év, hónap, nap, óra és
perc feltüntetésével kell érkeztetni.
(3) Névtelen, illetve a beadványozó adatait nem tartalmazó beadvány eljárás
megindítására nem alkalmas, ilyen esetben az előkészítés során a bizottság egyéb
hivatalbóli intézkedésének feltételei vizsgálandók.
(4) A beadványozót kérésre a TVI az általa megadott rövid utas elérhetőség(ek)en
tájékoztatja azon ülés időpontjáról, amelyen várhatóan a bizottság napirendjére
tűzi a beadványt.
(5) A TVB iratanyagába való betekintést a személyes adatok védelmére és az
adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett a TVI
vezetője biztosítja.

V.
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság ülése
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság ülésének összehívása és előkészítése
5. §
(1) A TVI a TVB-hez érkezett beadványokról az ügyre irányadó eljárási határidő
figyelembe vételével tájékoztatja a TVB elnökét, valamint szükség esetén
megküldi azokat részére. Az elnök a TVI javaslata alapján meghatározza, hogy
melyek azok a beadványok, melyek bizottsági döntést igényelnek és melyek
azok, amelyek a bizottság számára az irányadó jogszabályok alapján eljárási
kötelezettséget nem keletkeztetnek és ebből kifolyólag elnöki vagy TVI
hatáskörben válaszolandók meg (pl.: tájékoztató, érdeklődő levelek).
(2) Az elnök a bizottság részére érkező iratoknak az (1) bekezdésben ismertetett
áttekintését követően a határozatképesség előzetes vizsgálatára és a meghozandó
döntésekre tekintettel meghatározza az ülés időpontját.
(3) A TVB ülését az elnök döntése alapján előkészített, a napirendi javaslatot
tartalmazó meghívó megküldésével a tag által előzetesen megadott, rövid úton
történő elérhetőségét biztosító e-mail formájában kell összehívni.
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(4) A meghívónak a napirendi pontokon kívül tartalmaznia kell az ülés
megkezdésének időpontját és helyét.
(5) A meghívóhoz a TVI által előkészített módon mellékelni kell az egyes napirendi
pontokhoz tartalmazó egyes beadványokat vagy egyéb előterjesztéseket. A
napirend tárgyalásakor a napirendi javaslatban nem szereplő, de az eljárási
határidők betartása okán a már összehívott ülésen tárgyalandó ügyet az elnök a
meghívó kiegészítésével pótlólagosan napirendre javasolhatja. Az ilyen ügy
iratait a TVI az összehívást követően elsősorban e-mail formájában is
megküldheti. Az ilyen ügyről az elnök – az iratok kiküldésére esetlegesen
rendelkezésre álló idő rövidsége esetén - a napirend elfogadása előtt szóban is
tájékoztatást adhat, az írásos anyag kiosztása mellett.
6. §
A TVB jegyzőkönyvbe foglalt döntése alapján vagy az elnök felkérésére a TVI a TVB
feladat-és hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos – nem nyilvános - döntéselőkészítő anyagot készít.
A Heves Megyei Területi Választás Bizottság ülése
7. §
(1) A TVB feladatainak ellátása és hatásköreinek gyakorlása érdekében nyilvános
ülést tart. Az ülést az elnök nyitja meg, majd az ülés megkezdését követően
megállapítja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet.
(2) A napirend elfogadására az elnök tesz javaslatot. A napirend elfogadása előtt
annak kiegészítésére, a tárgyalási sorrend módosítására az elnök vagy bármely
tag javaslatot tehet. A napirend elfogadásáról és annak módosításáról a bizottság
külön döntéssel, vita nélkül, jegyzőkönyvi döntéssel határoz.
(3) A TVB üléséről legalább a Ve. 40. § (3) bekezdése szerinti tartalommal
jegyzőkönyv készül, amelynek előkészítéséről a TVI gondoskodik. A
jegyzőkönyvet az ülést vezető elnök és a TVI vezetője írja alá. A jegyzőkönyvről
egyszerű és a TVI vezetője által hitelesített másolat adható ki, amely
megtörténtéről az aktában hivatalos feljegyzést kell elhelyezni.
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8. §
(1) A TVB ülését az elnök vezeti. Ennek során a napirendi pontok tárgyalását
megnyitja, a hozzászólásoknak szót ad.
(2) Hang- és képfelvétel készítése az ülésteremben jelenlévők személyhez fűződő jogai
tiszteletben tartásával, az ülés és a tanácskozás rendjének zavarása nélkül
készíthető.
(3) Az elnök az egyes napirendi pontok 30 percnél hosszabb időtartamú tárgyalását
lezárhatja és szavazásra bocsáthatja a döntés-javaslatot.
(4) TVB elnökének javaslatára a bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – a
bizottság ülésén történő jelenlétük esetén - a kérelmező és az ellenérdekű fél részére
biztosíthatja az egyszeri szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét maximum 2-2 perc
időtartamban. A nyilatkozó további nyilatkozattételi lehetőségéről a bizottság újabb
jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel, vita nélkül határoz.
(5) Az ülés rendjét a TVB elnöke biztosítja. Az ülés rendjének fenntartása érdekében
tett intézkedései keretében jogosult megvonni a szót a TVB tagjától és a
nyilatkozótól, az ülés rendjét megzavaró bizottsági tagot, illetve az ülésen részt
vevő más személyeket rendre utasíthatja, melyet az ülés jegyzőkönyvébe kell
foglalni.
9. §
(1) A TVB döntéseit kézfeltartással történő, nyílt szavazással hozza. A Ve. 45. § (1)
bekezdés alapján a bizottság döntéséhez a jelen lévő tagok több mint felének
azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazni a Ve. 45. § (2) bekezdése szerint
igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(2) A döntéshozatal során a TVB elnöke szavazásra teszi fel a kérdést, majd
megállapítja a támogató szavazatok számát. A szavazás eredményét a
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(3) A TVB döntéshozatalában nem vehet részt az a tag, akinek jogát, jogos érdekét
vagy személyét az adott ügy érinti. Az érintettséget a tagnak kell bejelentenie, az
érintettséget megalapozó körülményre bármely tag felhívhatja a figyelmet. A
kizárásról a TVB jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel határoz, amelyről szóló
szavazásban az azzal érintett tag nem vehet részt, de jogosult az érintettségéről
álláspontját a bizottsággal közölni.
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(4) A TVB döntését – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a Ve. 46. §-ában
meghatározott határozati formában hozza.
(5) A TVB határozatát az ülést vezető elnök írja alá, majd ellátja a bizottság
bélyegzőlenyomatával. A határozatok 2 eredeti példányban kerülnek aláírásra.
A további határozatok kiadmányozására a TVI vezetője vagy jogi helyettese
jogosult. A kiadmányokon nem szerepel az ülést vezető elnök eredeti aláírása,
hanem nevét követően az „s.k.” jelzés, majd azt követően a „Kiadmány hiteléül”
kifejezés, valamint a kiadmányozó aláírása és a TVI hivatalos bélyegző
lenyomata szerepel.
(6) A TVB a határozatának közléséről és nyilvánosságra hozataláról a Ve. 48-49. §ai szerint a TVI útján gondoskodik. Az ülést követően a határozat elérhetőségét a
www.hevesmegye.hu oldalon, valamint egyidejűleg a Heves Megyei
Önkormányzat és Hivatala 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám alatt található
hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a Ve. 49. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint anonimizálva, személyes adatok nélkül kell biztosítani.
(7)
-

A TVB jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz különösen az alábbi ügyekben:
az elnök és elnökhelyettes megválasztásáról,
az előtte folyamatban lévő ügyek egységesítéséről,
napirend elfogadásáról,
az ülésvezetéshez és a napirend tárgyalásához kapcsolódó ügyrendi kérdésben
(pl. szóbeli nyilatkozattétel biztosítása),
a 6. § szerinti döntés-előkészítő anyag TVI általi készítéséről,
sajtóközlemény kiadásáról,
a Ve. 44. § (2) bekezdése szerint a tudomására jutott törvénysértés esetén a
hatáskörrel rendelkező szerv eljárásának kezdeményezéséről,
a határozatban lévő név-, szám- vagy más elírás kijavítására való elnöki
felhatalmazásról,
a Ve. 217. § (2)-(3) bekezdései szerinti elnöki tájékoztatás tudomásul vételéről,
a kifogás áttétele hatáskörének az elnökre történő átruházásáról (Ve. 213. § (1)(2) bek.),
a megbízólevelek átadására kiterjedő elnöki felhatalmazásról (Ve. 206. §),
a megyei nemzetiségi területi listák sorrendjének sorsolási módszeréről,
a Heves megyei listák sorrendjének sorsolási módszeréről,
TVB tag érintettsége esetén, annak kizárásáról.

(8) Az ülés napirendjére felvett napirendi pontok mindegyikének megtárgyalását
követően az ülést a TVB elnöke bezárja.
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VI.
Hatálybalépés
10. §
Az Ügyrend elfogadásának napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 47/2014. (IX.25.)
számú jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel elfogadott korábbi Ügyrend hatályát veszti.
Eger, 2019. augusztus 30.

Révész Tamás s.k.
Heves Megyei Területi
Választási Bizottság Elnöke

7

