Választási Bizottság
8296 Heeyesd. Zrínvi u.

1.

Száma;351I-7l20T4.

J"gyzőkönyv

Készült: Hegyesd

Helyi Választási Bizottság által2014. október 12-én20.00 órakor
megtartott üléséről.

Tárgy:
Jelen

Polgármester,ésképviselőválasztáseredményénekmegállapítása.

vannak:

Jelenléti ív szerint.

Adrián Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság
hatétrozatképes, hisz mind az 5 ftí jelen van.

a

váIasztásí eljarásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvóny 307A{. §, (1)
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazőköri jeglzőkönyvek alapján összesíti
a polgármester választás szavazőköri eredményeit és megállapítla aválasztás eredményét.

Elmondta, hogy

A helyi önkormanyzati képviselők

és polgármesterek választásaról szőlő 2010. évi L. törvény
(a továbbiakban Övjt.) 12. §. (2) bekezdése alapjan polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbi
érvényesszav azatot kap ta.

Hegyesd település ,,Polgármester választás szavazóköri jegyzőkönyvében" rögzített
szavazatok összesítését követően javasolta megállapítani a polgármester választás
eredményét.

Hegyesd Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése,200. § (1) bekezdése,202. § (1) bekezdése és 304. §
b) ponda, valamint 307A{. § (1) bekezdése alapján eljérva a helyi önkormanyzati képviselők
és polgármesterek 2014. október 12. naplán Hegyesd települósen megtartott választásán a
polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában egyhangúlag, 5 igen
szav azattal meghozta az alábbi

í3l20t4. (X. 12.) bizottsági

Hegyesd

határozatot

Helyi Yálasztásí Bizottság a helyi

önkormányzati képviselők

és

polgármesterek 2014, október 72. napján Hegyesd településen megtartott váú,asztásán a
polgármester-választás eredményét, a jelen határozat mellékletétképező jegyzőkönyv
szerint állapítja meg.

Ahatétrozat ellen a meghozata7ától számított 3 napon belül a központi névjegyzékbenszereplő
válasáópolgár, jelölt, jelölő szewezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélkiilíszervezel személyesen, levélben, telefaxon vagy eleklronikus levélben

a Veszprém Megyei Területi Válasáási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
cimzett fellebbezést nyújthat be Hegyesd Helyi Válasáási Bizotts ágnáI (8296 Hegyesd, Zinyí
u. 1 . e-mail: heqyesdonkormanyzat@.hu.inter.net)

A

fellebbezést úgy kell benyujtani, hogy legkésőbb 2014. október 15. napjan 16.00 óráig

megérkezzen.

2

Indokolás
A Ve. 200.

a

Helyi Választási Bizottság
jeglzőkönyvei alapján Összesíti a

§-a, valamint a 307A{. § (1) bekezdése alapján a

szavazatszámlá|ő bizottságok szavazóköri
szavazóköri eredményeket, és megállapitja a v álasztás eredményét.

A Ve.

2O2.
készíteni.

A választás
j

§ (i) bekezdése alapján a

váIasztási. eredményről jegyzőkÖnyvet

eredményét a 4l20I0. (VII. 24.)

egyzőkönyvben kell

rö

kell

IM rendelet 28. számú melléklete szerinti

gzíteni.

Fentiek d,apján Hegyesd Helyi Választási Bizottság

a

váIasztás eredménYének
megállapítása tárgyában a rendelkező részben írtak szerint határozott.
A határozat a Ve, jelen határozatban rőgzített jogszabályi rendelkezéseken, a
jogorvoslat biztosítása aYe.22I. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén,224.§ (1)(Z)bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik.

Adrián Istvánné bizottsági elnök elmondta, hogy a váIasztási eljárásról

szÓlÓ

2013- évi

xxxtlt t"^,e"v EO7A{. §. (1) bekezdése alapjána Helyi Választási Bizottság a szavazóköi
jegyzőkönyvek alapjan összesíti az egyérn listás választás szavazőkőn eredményeit és
megállapítj a a v áúasztás eredményét.

A helyi önkormarryzati képviselők és polgármesterek

víú,asztásáről szÓlÓ 2010. évi L. tÖrvénY

(a tovabbiakban Övjt.) 12. §. (2) bekezdése alapján egyéni listán képviselő azok ajelÖltek

1esznek,
kapták.

akik a

megvá|asztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényesszavazatot

Hegyesd település ,,Egyéni 1istás képviselő-választás szavazőköri jegyzőkönyvében" rőgzített
szivazatokösszesítését követően javasolta megállapítani aváIasztás eredménYétHegyesd Helyi Választási Bizottság aválasztási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI" tÖrvénY (a
toűblatban: Ve.) 44. § (1) bekezdése, 200. § (1) bekezdése,2O2" § (1) bekezdése és 304. §
b) pontja, valamint 307/t\T, § (1) bekezdése alapján e\járva a helyi önkormányzati képviselŐk
es poreánnesterek 2014. október 12. naplán Hegyesd településen megtartott vá|asztásán az
egyeni listas váIasztás eredményének megállapítása tárgyában egyhangÚlag, 5 igen
szavazattaI meghozta az alábbi:.

1,4l20t4. (X. 12.) bizottsági

Hegyesd

határ ozatot

Helyi Választási Bizottság a helyi

önkormányzati képviselŐk

és

polgármest erek 2014. október 12. naplán Hegyesd településen megtartott vÍl,asztásán az
isyini listds választús eredményét, a jelen határozat mellékletétképező jegYzőkÖnYv
szerint áILapitjameg.
Ahatározat ellen a meghozatalától számított 3 napon belü1 a központi névjegyzékben szerePlŐ
válasáópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá azigyben érintett természetes és jogi személY,
jogi személyiség nélkiili szerveze,t személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
a Veszprém Megyei Tenileti Válasáási Bizottsághoz (8200 Veszprérrr, Megyeház tér 1-)
cimzett fellebbezést nyujthat be Hegyesd Helyi Válasáási Bizottságnál (8296 HegYesd, ZfnYi
u. 1. e-mail: hegyesdonkormanyzat@hu.inter.net)

A

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2014. október 15. napjan 16.00 Óráig

megérkezzen.

3

Indokolás
A Ve. 200.

§-a, valamint a 307A{. § (i) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság
szavazatszámláIŐ bizottságok szavazóköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a
szavazóköri eredményeket, és megállapída a választás eredményét.

a

A

Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a váIasztási eredményről jegyzőkönyvet

készíteni.

ke1l

A választás eredményéta 4l20I0. (VII. 24.) IM rendelet 29. számu mellóklete szerinti
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

a

Fentiek alapjan Hegyesd Helyi Választási Bizottság

választás eredményének

megállapítása tárgyában a rendelkező részben írtak szerin t határozott.

A Ltatározat a Ve. jelen hatarozatban rögzített jogszabályi rendelkezéseken, a
jogorvoslat biztosítása aYe. 221. § (1) bekezdésén,223. § (1) bekezdésén,224. (i)§
(2)bekezőésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik.
Adrián Istvánné bizottsági elnök elmondta, hogy a váIasztási eljarásról szóló 20i3. évi
XXXVI. törvóny 206. §-a alapján aválasztás eredményétmegállapító választási bizottság a
választás eredményénekjogerőssé válását követő három napon belül átadja a
megbízóleveleket

a

megválasztott képviselőknek.

vál asztási bizotts ág elnökére átruhénhatja.

Megkérdeáe a bizottsági tagokat kívánnak
hatáskört átraházzák a bizottság elnökére.
Helyi Választási Bizottság

váIasztási bizottság

-e élni a megbízólevelek

tagsat egyhangúlag, 5

15l20t4. lX. l2.1 bizottsági

A

e

hatáskörét a

átadásával, vagy ezt a

igen szavazatlalmeghozták az a\ábbt:

határozatot
Hegyesd Helyi Választási Bizottság

a

at a me$izőleveleket

a

meg!ízólevelek átadására vonatko ző hatáskőr ét a
bizottság elnökére átrvházza. A választási
eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. tv. 206. §.
alaplán felhatalmazza abtzotlság elnökét, hogy a
határozat jogerőre emelkedését követő harom

napon belül adja

megváiasztott képviselőknek.

Felelős: Adrián Istvánné
HVB. elnöke
Helyi Választási Bizottság elnöke az ülést 20.15. órakor bezárta.
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Adrián Istvánné

HVB.
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HVI. tagja jkv.vez.

