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HVB elnökének beszámolója 
a Képviselő-testület 2019. október 25-i alakuló ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló a 2019. október 13-án megtartott polgármesterek, 

helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma 
nemzetiségi önkormányzat választásáról 

 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (1) 
bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 
választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja 
előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki. E kitűzés 
határidőben megtörtént, a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását 2019. október 13. napjára tűzte ki 
183/2019. határozatával.  
 
Lajosmizsén nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt 2019. szeptember 
27. napjáig lehetett kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda 
vezetőjétől, melyről a helyi választási iroda vezetője határozattal döntött.   
 
Ezen időpontig Lajosmizsén 291 fő roma, 2 fő német és 2 fő örmény 
nemzetiségű választópolgár került a települési nemzetiségi névjegyzéken 
felvételre.  
 
Lajosmizsén a választópolgárok nyolc képviselőt választottak meg 
közvetlenül, egyéni választókerületben, három képviselő pedig egy 
összetett számítás eredményeként jutott mandátumhoz (un. 
kompenzációs lista). A kompenzációs lista állítására az a jelölő szervezet 
volt jogosult, amely az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet 
tudott állítani. A kompenzációs listák az egyéni választókerületekben 
összesített töredékszavazatok arányában kaptak mandátumot. 
Töredékszavazatnak minősült az egyéni választókerületekben a 
mandátumot nem szerző jelöltekre leadott érvényes szavazat. A  
mandátumot szerzett jelöltnek nem keletkezett töredékszavazata. 
A fentiekből az következik, hogy a kompenzációs listára a 
választópolgárok közvetlenül nem szavaztak! Szavazni csak 
polgármesterre, egyéni választókerületi képviselő – jelöltre, valamint 
megyei közgyűlés tagjaira lehetett.  
A roma települési nemzetiségi önkormányzat tagjaira csak azok a 
választópolgárok szavazhattak, akik a nemzetiségi választói jegyzékbe 
történő felvételüket kérték 2019. szeptember 27. napjáig. E határidő 
jogvesztő volt.  
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A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9-e volt, amely 
időpontig településünkön 3 polgármester jelöltet és - a 8 egyéni 
választókerületben összesen - 26 egyéni választókerületi képviselő-jelöltet 
vett nyilvántartásba a HVB. A kompenzációs lista bejelentésének 
határideje 2019. szeptember 10-e volt. Ezen időpontig Lajosmizsén 3 
szervezet állított települési kompenzációs listát, melyek a bejelentés 
sorrendjében a  következők voltak: 

 
 
 
 
 

 
A roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek bejelentésének 
határideje szintén 2019. szeptember 9-e volt. A határidő lejártáig 10 roma 
nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet: 5 főt a CÖCE részéről és 5 
főt a FIROSZ jelölő szervezet részéről vett nyilvántartásba a HVB.  
 
A jelöltállítás időszakában a HVB-hez jogorvoslat nem érkezett be. 
 
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének 
biztosítását a HVB és a mellette működő Helyi Választási Iroda valamint a 
szavazatszámláló bizottságok végezték. 
 

Jogerős választási eredmények 
 

Lajosmizse polgármester választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 9 522 fő  
Megjelent: 3 617 fő, a választópolgárok 37,99 %-a.  
Nem szavazott 5 905 fő, a választópolgárok 62,01%-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 3 615 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 59 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 3 556 db. 
A választás eredményes, a megválasztott polgármester a FIDESZ-
KDNP jelöltje Basky András, akire leadott érvényes szavazatok 
száma 1 870 db, az érvényes szavazatok számának 52.59 %-a.  

 
A Lajosmizsei Gazdakör polgármester jelöltjére Sebők Mártára leadott 
érvényes szavazatok száma 1 570 db, az érvényes szavazatok számának 
44.15 %-a. 
 
A Mi Hazánk-MIÉP-FKgP polgármester jelöltjére Engelmann Józsefre 
leadott érvényes szavazatok száma 116 db, az érvényes szavazatok 
számának 3.26 %-a. 
 

FIDESZ - KDNP 
Lajosmizsei Gazdakör 
FKgP 
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Lajosmizse egyéni választókerületi képviselő választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

 

Lajosmizse 1. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1093 fő  
Megjelent: 532 fő, a választópolgárok 48,67 %-a.  
Nem szavazott 561 fő, a választópolgárok 51,33 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 532 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 33 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 499 db 
 
Lajosmizse 01-es egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
FIDESZ-KDNP jelöltje Péli Szilveszter, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 255 db, az érvényes szavazatok számának 51.1 
%-a.  
 
A Lajosmizsei Gazdakör képviselő jelöltjére Sápi Zsombornéra leadott 
érvényes szavazatok száma 225 db, az érvényes szavazatok számának 
45.09 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Bártfai Róbertre leadott érvényes szavazatok 
száma 19 db, az érvényes szavazatok számának 3.81 %-a. 
 
 

Lajosmizse 2. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1054 fő  
Megjelent: 535 fő, a választópolgárok 50,76 %-a.  
Nem szavazott 519 fő, a választópolgárok 49,24 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 535 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 16 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 519 db 
 
Lajosmizse 02-es egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Bagó István, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 282 db, az érvényes szavazatok számának 
54,34 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Kocsis Györgynére leadott érvényes 
szavazatok száma 204 db, az érvényes szavazatok számának 39,31 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Sávai Lászlóra leadott érvényes szavazatok 
száma 33 db, az érvényes szavazatok számának 6,36 %-a. 
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Lajosmizse 3. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1124 fő  
Megjelent: 491 fő, a választópolgárok 43,68 %-a.  
Nem szavazott 633 fő, a választópolgárok 56,32 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 491 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 12 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 479 db 
 
Lajosmizse 03-as egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Lukács Józsefné, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 235 db, az érvényes szavazatok 
számának 49,06 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Józsáné dr. Kiss Irénre leadott 
érvényes szavazatok száma 209 db, az érvényes szavazatok számának 
43,63 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Csorba Valériára leadott érvényes szavazatok 
száma 35 db, az érvényes szavazatok számának 7,31 %-a. 
 
 
Lajosmizse 4. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1187 fő  
Megjelent: 403 fő, a választópolgárok 33,95 %-a.  
Nem szavazott 784 fő, a választópolgárok 66,05 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 403 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 8 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 395 db 
 
Lajosmizse 04-es egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
FIDESZ-KDNP jelöltje Sápi Tibor András, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 185 db, az érvényes szavazatok számának 
46,84 %-a.  
 
A Lajosmizsei Gazdakör képviselő jelöltjére Orbán Antalra leadott 
érvényes szavazatok száma 171 db, az érvényes szavazatok számának 
43,29 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Oláh Attilára leadott érvényes szavazatok 
száma 39 db, az érvényes szavazatok számának 9,87 %-a. 
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Lajosmizse 5. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1216 fő  
Megjelent: 406 fő, a választópolgárok 33,39 %-a.  
Nem szavazott 810 fő, a választópolgárok 66,61 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 405 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 32 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 373 db 
 
Lajosmizse 05-es egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
FIDESZ-KDNP jelöltje Borbély Ella, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 163 db, az érvényes szavazatok számának 43,7 
%-a.  
 
A Lajosmizsei Gazdakör képviselő jelöltjére Ancsin Jánosra leadott 
érvényes szavazatok száma 153 db, az érvényes szavazatok számának 
41,02 %-a. 
 
Lakatos Sándor független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazatok 
száma 30 db, az érvényes szavazatok számának 8,04 %-a. 
 
Petrik János független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazatok 
száma 16 db, az érvényes szavazatok számának 4,29 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Nagy Gyulára leadott érvényes szavazatok 
száma 11 db, az érvényes szavazatok számának 2,95 %-a. 
 

Lajosmizse 6. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1233 fő  
Megjelent: 452 fő, a választópolgárok 36,66 %-a.  
Nem szavazott 781 fő, a választópolgárok 63,34 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 452 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 20 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 432 db 
 
Lajosmizse 06-os egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Tóth-Orlov Bettina, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 207 db, az érvényes szavazatok 
számának 47,92 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére dr. Adonyi Lajosra leadott érvényes 
szavazatok száma 197 db, az érvényes szavazatok számának 45,6 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Bernula Edinára leadott érvényes szavazatok 
száma 28 db, az érvényes szavazatok számának 6,48 %-a. 
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Lajosmizse 7. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1322 fő  
Megjelent: 401 fő, a választópolgárok 30,33 %-a.  
Nem szavazott 921 fő, a választópolgárok 69,67 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 400 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 22 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 378 db 
 
Lajosmizse 07-es egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Cseh Katinka, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 183 db, az érvényes szavazatok számának 
48,41 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Belusz Lászlóra leadott érvényes 
szavazatok száma 171 db, az érvényes szavazatok számának 45,24 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Nagy Miklósra leadott érvényes szavazatok 
száma 24 db, az érvényes szavazatok számának 6, 35 %-a. 
 
 

Lajosmizse 8. EVK  
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1293 fő  
Megjelent: 397 fő, a választópolgárok 30,7 %-a.  
Nem szavazott 896 fő, a választópolgárok 69,3 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 396 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 14 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 382 db 
 
Lajosmizse 08-as egyéni választókerületében a választás 
eredményes, a megválasztott egyéni választókerületi képviselő a 
Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Fekete Zsolt, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 210 db, az érvényes szavazatok számának 
54,97 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Krasnyánszkiné Bujdosó Klárára  
leadott érvényes szavazatok száma 156 db, az érvényes szavazatok 
számának 40,84 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Engelmann Józsefre leadott érvényes 
szavazatok száma 16 db, az érvényes szavazatok számának 4,19 %-a. 
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Tájékoztató LAJOSMIZSE kompenzációs listás választás 
eredményéről 

 
Töredékszavazatok megoszlása 

 
Jegyzőkönyvi adatok 

 
Az egyéni választókerületekben keletkezett érvényes 
töredékszavazatok száma: 1 691 

A mandátumszerzésre jogosító 5%-os szavazathatár: 85 
A mandátumszerzésre jogosító 10%-os 
szavazathatár: 170 

A mandátumszerzésre jogosító 15%-os 
szavazathatár: 254 

Kiosztható mandátumok száma: 3 

 

Töredékszavazatok megoszlása és a mandátumok kiosztása 

 

 

 

 

 

 

 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma : 3 

 

Sebők Márta  Lajosmizsei 
Gazdakör 

lista  
azonosítója: 134

jelölt sorszáma  
a listán 

1 

dr. Adonyi Lajos FIDESZ-
KDNP  

lista  
azonosítója: 128

jelölt sorszáma  
a listán 

2 

Belusz László FIDESZ-
KDNP 

lista  
azonosítója: 128

jelölt sorszáma  
a listán 

4 

 

 

 

 

Kompenzációs 
lista neve a 
listasorsolás 
sorrendjében 

Lista 
azonosító 

száma 

Töredékszavazatok 
száma 

Megszerzett 
mandátumok 

száma 

FKgP 140 205 0 
Lajosmizsei  
Gazdakör 

134 549 1 

FIDESZ-KDNP 128 937 2 
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Tájékoztató a ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselő 
választás eredményéről 

 
  

A nemzetiségi névjegyzékben lévő választópolgárok száma 291 fő  
Megjelent 133 fő, a nemzetiségi választópolgárok 45,70 %-a.   
Nem szavazott 158 fő, a nemzetiségi választópolgárok 54,30 %-a  
Beérkezett lezárt borítékok száma: 133 db 
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0 db 
Lebélyegzett szavazólapok száma: 133 db 
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (+/-): 0  
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 5 db 
Érvényes szavazólapok száma: 128 db 
A választás eredményes  
A települési önkormányzat tagjainak száma: 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a települési nemzetiségi 
önkormányzat tagjainak száma 3 vagy 5 fő lehet.  
A képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen 
kevesebb mint 100, illetve öt, ha a választópolgárok száma legalább 100 
fő.  
Tekintettel arra, hogy Lajosmizse településen a választás kitűzésének 
napján a roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma 227 fő volt, így a Képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. 
 

Jelölt neve Jelölő 
szervezet 

Nemzetiség Jegyzőkönyvi 
azonosító 

Érvényes 
szavatok 
száma 

Kolompár László  
 

CÖCE  ROMA 174 43 

Csorba Mihály 
 

FIROSZ   ROMA 200 85 

Lakatos Sándor FIROSZ   ROMA 111 85 
Csorba János   CÖCE   ROMA 156 39 
Baranyi-Rostás 
Rodrigó 
 

CÖCE   ROMA 139 42 

Petrik Rozália CÖCE ROMA 165 37 
Patai Csaba FIROSZ ROMA 183 72 
Kökény 
Zsuzsanna Szilvia 

CÖCE ROMA 148 44 

Baranyi Tibor 
Lajos 

FIROSZ ROMA 197 76 

Petrik János FIROSZ ROMA 120 79 
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A megválasztott roma nemzetiségi képviselők: 

  

 

A megyei közgyűlés tagjaira leadott szavazatok összesítése a Helyi 
Választási Bizottságnak nem feladata, így ennek eredményét nem 
ismertetem. Az interneten a www.valasztas.hu oldalon minden 
választási eredmény megtekinthető. 
 
A beszámoló elkészítésének időpontjáig a polgármester választás 
eredménye ellen, valamint a roma települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselő választás eredménye ellen jogorvoslat nem érkezett be. 
 
Az egyéni választókerületi képviselő választás eredménye ellen - az 5. 
számú egyéni választókerületet kivéve - jogorvoslat nem érkezett be. 
 
Az 5. számú egyéni választókerület szavazatszámláló bizottsága 
által megállapított eredmény ellen kifogást nyújtott be az 5. 
számú egyéni választókerület egyik képviselő jelöltje 2019. 
október 16-án 15.50 órakor.  
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 211. §-a alapján: „A szavazatszámláló 
bizottság tevékenysége és döntése ellen – a szavazóköri 
eredményt megállapító döntés kivételével – kifogást lehet 
benyújtani.”  
 
A Ve. 221. § (1) bekezdése értelmében „A választási bizottság 
elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat 
be.” 
 

Jelölt neve Jelölő 
szervezet

NemzetiségJegyzőkönyvi  
azonosító 

Érvényes szavatok 
száma 

Csorba 
Mihály 

FIROSZ ROMA 200 85 

Lakatos 
Sándor  

FIROSZ ROMA 111 85 

Petrik János FIROSZ ROMA 120 79 

Baranyi Tibor 
Lajos 

FIROSZ ROMA 197 76 

Patai Csaba FIROSZ ROMA 183 72 
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Helyi önkormányzati képviselő választás esetén, tehát a Helyi 
Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen, azaz a 
63/2019. (X. 13.) HVB határozat ellen lehetett jogorvoslattal élni, 
erre tekintettel a jogorvoslatot benyújtó által kifogásnak ítélt 
beadványt a Helyi Választási Iroda vezető helyettese a beérkezés 
napján, azaz 2019. október 16-án felterjesztette a Területi 
Választási Bizottság felé, mint fellebbezést. A Területi Választási 
Bizottság a fellebbezést 74/2019. (X.18.) TVB határozatával 
érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A TVB döntése ellen bírósági 
felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a határozat 
meghozatalától számított 3 napon belül, melyre 2019. október 21-
én 16.00 óráig nem került sor. 
 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott 
polgármesternek és képviselőknek! 
 
 
 
Lajosmizse, 2019. október 22. 
 

                                                                           
                                                                   Zalay-Marsi Katalin sk. 

                                                                     HVB elnök  


