Vigántpetend Helyi Y álasztási Bizottság
6 12017 . (II.26.) sz. határ ozata

az ldőközi polgármester választás eredményénekmegállapításaról.
Vigantpetend Helyi Yálasztási Bizottság, Vigántpetend településen 2017. február 26-an megtartott
időközi polgármester választás eredményének megállapításatargyában,megllozta a következő
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Vigántpetend Helyi Választási Bizottság, Vigántpetend településen 2017. február 26-án megtartott
időközi polgármester váIasztás eredményét,- jelen határozat mellékletét képező és két eredeti
példányban elkészített- ,,Szavazőköri jegyzőkönyv apolgármesterválasztásárőI" című jegyzőkönyvben
foglaltak alapjm, az a|íhbiak szerint állapítja meg:
Vigantpetend településen 2017. február 26-án megtartott időközi polgármester választás eredményes
volt, a megválasziott polgármester neve: GvónrvÁNyr DÁNrnr, FüGGETLEN rBr,ör,r.
Vigántpetend Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételétVigantpetend község
Önkormányzat hirdetőtab|ájln, és a község hivatalos honlapján www.vigantpetend.hu.

Abatározat ellen annak meghozatalátő| szímitott 3 napon belül a központi nóvjegyzókben szereplő
választópolgar, jelölt, jelölő szervezet,továbbáazigybenérintett természetes és jogi személy, vagy jogi
személyiség nélktili szemezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Veszprém
Megyei Területi Választási Bizottsághoz cimzett fellebbezést nyújthat be, Vigántpetend Helyi Yálasztási
Bizottságánál (levélcím:8293 Vigántpetend, Kossuth utca34.;tellfax: +36 87 435 055, +36 87 535 005;
e-mail: mapatik@hu.inter.net). A fellebbezést úgy kell benffitani, hogy az legkésőbb 2017. március 1.
napján 16.00 óráig megétkezzen.

A választási bizottságn ak

a v álasztás eredményét megállapító döntése ellen,

a) a
b)

szavazatszámláIő bizottság szavazőkőÁ eredményt megállapító döntésének törvénysértő
vo|tára,vagy
a szavazőköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapitására vonatkozó
szab ályok megsértésérehivatkozással lehet fell ebb ezést benyúj tani.

A

szavazatszámlá|ő bizottság szavazőkön eredményt megállapítő dOniése ellen, csak a választási
bizottságnak aváIasztás eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia

a) akérelem avá|asztási
b)

c)

kell

:

eljárásról szőlő2013. évi XXXVI. tv. (atovábbiakban: Ve.) 223. § (3)

ekezdése szerinti alapj át,
a kérelem benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér

b

-

postai értesítésicímét,
a kérelem benyujtójának személyi azonosítőját, íIletve ha ktilfoldön élő, magyarországs
lakcímmel nem rendelkező választőpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, jelölő szewezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilviántartásba-vételi számát.

q

W

A

fellebbezés tartalmazhatja benyujtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszémátvagy elektronikus levélcímét.
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helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásárőI sző|ő 2010. évi L. tv.

továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a polgármestert a település választópol gáraiközvetlenül
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A Ve.

(a

váIasztják.

vílasztásíbizottságok aválasztőpolgárok fiiggetlen, kízarólag
a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata aválasztási eredmény megállapítása, a
14. § (1) bekezdése rögzítt, hogy a

választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság éwényesítéseés szükség esetén
a v álasztás törvényes rendj ének helyreállítása.

A Ve. 44. §

(1) bekezdése értelmébena választási bizottság az ijgy érdemébenhatározatot, az eljárás
során felmerült minden egyéb kérdésbenjegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve.

199. §-a kimondja, hogy a szavazatszátmláló bizottság a szavazatok megszámlílását követően
azőköri eredményét.

me gál1 apíd a a v álasztás szav

A Ve.
j

202.

egyzőkönyvet

§ (1)

bekezdése rögzíti, hogy

kell készíteni.

a

szavazőkői. valamint

a

véú.asztásieredményről

A Ve.

307A{. § (1) bekezdése értelmébena helyi választásibizottság a szavazőköijegyzőkönyvek
alaplén összesíti a polgármester-választás, valamínt az egyéni listás választás vagy az egyéni
választókerületi választás szavazőköri eredményeit, és megállapítj a aváIasztás eredményét.

A

polgármester választás eredményénekmegállapítására szolgálő jegyzőkönyv mintáját a helyi
önkormányzati kópviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormlnyzati
kepviselők váIasztásán a váIasztási irodák hatáskörébe tartoző faldatok végrehajtásának részletes
szabáIyairől és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szőlő 4l20I4. (YII.24.) IM
rendelet 28. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság

szavazőköi jegyzőkönyv alaplart
összesítette Vigántpetend település választókerületben a polgármesterre leadott szavazatokat és
megállapította a választás eredményét, melyet kót eredeti példanyban" elkészítettés ,,Szavazőköi
j egyzőkönyv a pol gármester választásról" cimú j e gyzőkönyvb
e fo glalt.
a fenti rendelkezéseknek megfelelően a

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmébenaváIasztásibizottság ahatározatát- a személyes adatok kivételével
- nyilvánosságrahozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságrahozatal tekintetében a rendelkező
részben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Yálasztási Bizottság batározata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról
szől'ő tájékoztatás a Ve, 10. §-án, 22I. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén,a 224. § (l)-(4)

bekezdésein,a24l.§(1)-(2)bekezdésén,a307lP.§(2)bekezdésc)pontjánalapul.
Vigántpetenő, 2a17 . februén 26.
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VESZPRÉM megye Vigántpetend, 001. számú szavazókör
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Készült 20t7,02.26 napján, a szavazóhelyiség címe: Vigántpetend Kossuth u,32. (Többf. Közösségi
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A szavazóhelyiség nyitásának időponEa:
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolg ár a szavazás megkezdése előtt megállapította , hogy az
urnák ürese( az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az elsőként

szavazőválasztópolgacXrbStUá-PtUÉrU

r.rOZEP ,OonosdwJ Qt'^tÁ
aláírása

A szavazás lezárásának időpon§a:

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazőlapok érvénytelenek.
A visszautasítottak jegyzékénszereplők szá ma
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VESZPRÉM megye Vigántpetend, 001, számú szavazókör
A névjegyzékbenlévő választópolgárok száma:
Rontott szavazólapok száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

o

:

l.Kandikó

Csaba

2.Győriványi

Dániel

&L

Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:

c

Eltérés a szavazóként

megjelentek számától:
(többlet: +/hiány: -)

J8o

Érvénytelenlebélyegzett
szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma

:

E=D-BrD=F+G/

G = a jelöltenkénti szavazatok száma összesen
AzSZSZBa szavazatokat
alkalommal

2J

számolta meg,

A választás eredménye:
A választás eredménytelen vo!t,
mert a legtöbb szavazatokat szerző
jelöltek azonos számú szavazatot kaptak,
A választás eredményes volt,
a megválasztott p
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WT'
szavazat

:

Urnában lévő, bélyegzőnyomat
nélküli szavazólapok száma
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