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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

[Vonalkód][Iktatószám] 

[Vonalkód] 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. október 25-én 13:00 órai kezdettel, a Budapest V. 

kerület, Városház u. 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport tárgyalójában megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Dr. Temesi István 

Dr. Vértesy László 

Dr. Lehel Zoltán 

Gehér József 

 

 FVI munkatársai: 

N a p i r e n d  

1. Fővárosi kompenzációs listás eredmény megállapítása 

2. Dr. Issekutz Sarolta fővárosi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása folytán 

megüresedett mandátum kiadása ügyében 

 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi Választási 

Bizottság négy tagja jelen van, így a Bizottság határozatképes. Javasolja a Fővárosi Választási Iroda napirendi 

javaslatának elfogadását. 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

1. Fővárosi kompenzációs listás eredmény megállapítása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az eredményt. 

Hozzászólók: - 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
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334/2019. (X. 25.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2019. október 13-án megtartott 

szavazásának fővárosi kompenzációs listás eredménye tárgyában egyhangúlag, meghozta a következő 

döntést: 

1. A Fővárosi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint – 

Jegyzőkönyv a fővárosi kompenzációs listás mandátumok kiosztásáról – állapítja meg a 2019. évi helyi 

önkormányzati képviselő és polgármester választás 2019. október 13-án megtartott szavazásának 

fővárosi kompenzációs listás eredményét. 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu) való közzétételét. 

 

2. Dr. Issekutz Sarolta fővárosi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása folytán 

megüresedett mandátum kiadása ügyében 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: - 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

335/2019. (X. 25.) FVB számú határozatával 

dr. Issekutz Sarolta lemondása folytán megüresedett mandátum ügyében négy igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság dr. Issekutz Sarolta lemondása folytán megüresedett fővárosi 

örmény nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátumot az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület jelölő szervezet fővárosi listájának 4. helyén szereplő Kirkósa Péter részére rendeli kiadni. 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 13:20 órakor berekeszti. 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


