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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

[Vonalkód][Iktatószám] 

[Vonalkód] 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. október 30-én 13:05 órai kezdettel, a Budapest V. 

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

Jelen vannak: Dr. Temesi István 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Vértesy László 

 

 

 FVI munkatársai: 

N a p i r e n d  

1. Tarlós István lemondása folytán megüresedett mandátum kiadása 

2. Wintermantel Zsolt lemondása folytán megüresedett mandátum kiadása 

3. dr. N. Gy. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 283/2019. (X. 14.) számú határozata ellen 

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

tájékoztatása szerint a fővárosi kompenzációs listás eredményt megállapító határozat ellen jogorvoslati 

kérelem nem érkezett, így az jogerős. Ennek következtében a delegált tagok mandátuma megszűnt 

Megállapítja, hogy a Fővárosi Választási Bizottság mindhárom választott tagja jelen van, így a Bizottság 

határozatképes. Javasolja a Fővárosi Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

1. Tarlós István lemondása folytán megüresedett mandátum kiadása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a tényeket. 

 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a  

336/2019. (X. 30.) FVB számú határozatával 

három igen szavazattal, egyhangúlag, a Tarlós István lemondása folytán megüresedett mandátum kiadása 

tárgyában a következő határozatot hozta:  

 

a) Megállapítja, hogy Tarlós István — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

október 13-án megtartott választásán a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség — Kereszténydemokrata 

Néppárt jelölőszervezetek közös fővárosi kompenzációs listájának 1. helyéről mandátumot szerzett — 

képviselő a fővárosi közgyűlési képviselői mandátumáról — 2019. október 28-i hatállyal — lemondott, 

ezért képviselői megbízatása megszűnt. 

 

b) A Fővárosi Választási Bizottság a Tarlós István lemondása folytán megüresedett fővárosi 

közgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség — Kereszténydemokrata 

Néppárt jelölőszervezetek közös fővárosi kompenzációs listájának 15. helyén szereplő Ughy Attila 

Gábornak rendeli kiadni.  

 

2. Wintermantel Zsolt lemondása folytán megüresedett mandátum kiadása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a tényeket. 

 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

337/2019. (X. 30.) FVB számú határozatával 

három igen szavazattal, egyhangúlag, a Wintermantel Zsolt lemondása folytán megüresedett mandátum 

kiadása tárgyában a következő határozatot hozta:  

 

a) Megállapítja, hogy Wintermantel Zsolt — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2019. október 13-án megtartott választásán a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség — 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezetek közös fővárosi kompenzációs listájának 8. helyéről 

mandátumot szerzett — képviselő a fővárosi közgyűlési képviselői mandátumáról — 2019. október 28-

i hatállyal — lemondott, ezért képviselői megbízatása megszűnt. 

 

b) A Fővárosi Választási Bizottság a Wintermantel Zsolt lemondása folytán megüresedett fővárosi 

közgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség — Kereszténydemokrata 
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Néppárt jelölőszervezetek közös fővárosi kompenzációs listájának 19. helyén szereplő dr. Pintér 

Gábornak rendeli kiadni.  

 

3. dr. N. Gy. fellebbezése a XIV. kerületi HVB 283/2019. (X. 14.) számú határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

338/2019. (X. 30.) FVB számú határozatával 

a dr. N. Gy. által a Budapest Főváros XIV. kerületi Helyi Választási Bizottság 283/2019. (X. 14.) számú elsőfokú 

határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag a következő döntést 

hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 13:25 órakor berekeszti. 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


