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                                           J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült  Pörböly község Önkormányzat  hivatalos helységében 2010. szeptember 2-án  
du. 14. órakor a  Pörbölyi  Helyi Választási Bizottság  ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Babos Imréné  HVB elnöke 
                       Palásti Ferencné HVB elnökhelyettese 
                       Gál Istvánné 
                       Kosár Jánosné 
                       Ginder Jánosné bizottsági tagok és                        
                       Takaró Jánosné  HVI.vezető. 
    Szeleczki Istvánné HVI iroda tag 
 
Takaró Jánosné   körjegyző  a helyi Választási iroda Vezetője ismertette  a  
jelenlévőkkel, hogy a választási törvény értelmében a Helyi Választási Bizottság veszi 
nyilvántartásba a jelölteket. A bejelentéstől számított 2 napon belül kell a HVB-nek 
nyilvántartásba venni a jelölteket, ezért ezután lehet hogy gyakran össze kell ülni a 
HVB-nak. Ismertette a HVI vezető, hogy az elmúlt egy hét alatt egy bejelentkező sem volt, továbbá 
azt, hogy  ezen a héten  kik és hány fő adta le az ajánló szelvényeket. 
A helyi választási iroda a szelvényeket megvizsgálta, beazonosításuk, regisztrálásuk  
helyben, a választási iroda dolgozói által  megtörtént. 
A névjegyzékben az azonosítás jelölése megtörtént, érvényes és érvénytelen ajánlatokat a 
Helyi választási bizottság  Elnökének  igazolással átadta.  
A Bizottság a benyújtott  és kitöltött  E lapokat és az ajánlószelvényeket megvizsgálta. 
 
A helyi Választási iroda által leigazolt bejelentő lapokat a Helyi Választási Bizottság 
elnöke ismertette a Bizottsággal:  6 fő képviselőjelölt és  
                                          2  fő polgármester jelölt jelentkezett nyilvántartásba vétel 
végett: Képviselő jelöltek: 
 
Wachler Richárd  Pörböly  Bajai u. 41.   független   9  érvényes ajánlás 
Pál  Imre Pörböly Iskola u.24.   független 12  érvényes ajánlás 
Helyes Norbert Pörböly Bajai utca 35.  független 10  érvényes ajánlás 
Kubatov István  Bajai utca 57.   független 16 érvényes ajánlás   
Jozic Szilvia  Pörböly Erdész sor 7.   független 11 érvényes ajánlás 
Szalai Anikó Pörböly Óvoda utca 16.  független 10  érvényes ajánlás 
 
Polgármester jelölt:  
 
Gayer János  Pörböly, Komló köz 6/A.  független 20  érvényes ajánlás 
Sipos Lajos Pörböly Rezéti utca 16.   független 67  érvényes 
ajánlás  



Fentiekre tekintettel a Választási Bizottság Elnöke javasolta a  képviselőjelöltek és a 
polgármester jelölt nyilvántartásba vételét. 
A Helyi Választási Bizottság elnökének javaslatára a Helyi Választási Bizottság 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 

2/2010./IX. 2./ számú határozat 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   
benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Wachtler Richárd független egyéni listás 
képviselőjelölt jelölése a törvényben foglaltaknak 
megfelel,ezért őt képviselő-jelöltként nyilvántartásba 
vette.  A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  

 3/2010./IX. 2./ számú határozat 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   
benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Gayer János független  polgármester jelölése a 
törvényben foglaltaknak megfelel,ezért őt polgármester-
jelöltként nyilvántartásba vette.  
A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  

 4/2010./IX. 2./ számú határozat 
Várdomb község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   
benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Sipos Lajos  független  polgármester jelölése a 
törvényben foglaltaknak megfelel,ezért őt polgármester-
jelöltként nyilvántartásba vette.  
A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  
5/2010./IX. 2./ számú határozat 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   
benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Pál Imre független egyéni listás képviselőjelölt 
jelölése a törvényben foglaltaknak megfelel,ezért őt 
képviselő-jelöltként nyilvántartásba vette.  
A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  
6/2010./IX. 2./ számú határozat 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   



benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Kubatov István független egyéni listás 
képviselőjelölt jelölése a törvényben foglaltaknak 
megfelel,ezért őt képviselő-jelöltként nyilvántartásba 
vette.  A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  
7/2010./IX. 2./ számú határozat 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   
benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Jozic Szilvia független egyéni listás képviselőjelölt 
jelölése a törvényben foglaltaknak megfelel,ezért őt 
képviselő-jelöltként nyilvántartásba vette.  
A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  
8/2010./IX. 2./ számú határozat 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   
benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Helyes Norbert független egyéni listás 
képviselőjelölt jelölése a törvényben foglaltaknak 
megfelel,ezért őt képviselő-jelöltként nyilvántartásba 
vette.  A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  
9/2010./IX. 2./ számú határozat 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága  
a választási eljárásról szóló  1997.évi C. tv.52.§- 55.§-
ában                foglaltak alapján a helyi önkormányzati választásokra   
benyújtott ajánlásokat megvizsgálta, és megállapította, 
hogy Szalai Anikó független egyéni listás képviselőjelölt 
jelölése a törvényben foglaltaknak megfelel,ezért őt 
képviselő-jelöltként nyilvántartásba vette.  
A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.  

 
Más az ülésen nem hangzott el, a választási Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést 
és az ülést bezárta. 

Kmf. 
 
Takaró Jánosné                                                                                Babos Imréné 
    HVI.vezető                                                                                      HVB.Elnöke 
 
 
Palásti Ferencné  Gál  Istvánné           Ginder Jánosné 
HVB.eln.helyettes      biz.tag            biz.tag 
 
 
 



 Kosár  Jánosné    Szeleczki Istvánné 
        biz.tag        Hviroda tag 


