
Választási Bizottság
8293 Vigántpetend, Kossuth u.32.

Száma: 3609-412014.

J.gyzőkönyv

Készült: Vigantpetend Helyi Választási Bizottság áItal20L4. október l2-én20.00 órakor
megtartott üléséről.

Tárgy: Polgármester, ésképviselőválasztáseredményénekmegállapítása.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Tál Tamás a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, hisz mind az 5 fcí jelen van.

Elmondta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307A{. §. (1)
bekezdése alaplán a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti
a polgármester választás szavazőköri eredményeit és megállapítja aváIasztás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szóló 2010. évi L. törvény
(a tovrábbiakban Övjt.) 12. §. (2) bekezdése alapján polgármest er az a jelőlt lesz, aki a legtöbÜ
érvényes szav azatot kapta.

Vigántpetend település ,,Polgármester választás szavazőkőÁ jegyzőkönyvében" rögzített
szavazatok Összesítését követően javasolta megállapítani a polgármester váIasztás
eredményét.

Vigántpetend Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szőIő 20t3. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése,200. §, 202. § (1) bekezdése és 304. § c)
pontja, valamint 307N. § (1) bekezdése alapján e\jáwa a helyi önkormarryzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjan Vigántpetend településen megtartott választásán a
polgúrmester-választás eredményének megállapítása tárgyában egyhangúlag, 5 igen
szavazattal meghozta az alíhbí:

l2l20t4. (X. 12.) bizottsági határ ozatot
Vigrántpetend Hell Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napján Vigántpetend településen megtartott
váIasztásán a polgármester-választós eredményét, a jelen határozat mellékletét képező
j egyzőkönyv szerint állapítja meg.

Ahatározat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség néllaili szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
a Veszprém Megyei Tenileti Választási Bizottsághoz (8200 Veszprérq Megyeház tér 1.)
cknzett fellebbezést nyújthat be Vigántpetend Helyi Válasáási Bizottságná1 (8293
Vigántpetend, Kossuth u. 32. e-mail : vigantpetend@freemail.hu).

A fellebbezést úgy kell benyujtani, hogy legkésőbb 2014. október 15. napján 16,00 óráig
megérkezzen.
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Indokolás

A Ve. 200. §-a, valamint a 307A{. § (1) bekezdése alapjan a Helyi Választási Bizottság
a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a
szavazóköri eredményeket, és megállapítja a v álasztás eredményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a választási eredményrőL jegyzőkönyvet kell
készíteni.

A választás eredményét a 412014. (VII. 24.) IM rendelet 28. számú melléklete szerinti
j egyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fentiek alapjan Vigántpetend Helyi Választási Bizottság a váIasztás eredményének
megáIlapitása tárgyában a rendelkező részben írtak szerint határozott.

A határozat a Ve. jelen hatarozatban rögzite,tt jogszabályi rendelkezéseken, a
jogorvoslat biztosítása aYe.221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén,224. § (1)-
(2) bekezdósén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik,

Tál Tamás bizottsági elnök elmondta, hogy a választási eljárásról szőlő 2013" óvi XXXVI.
törvény 307A{. §. (1) bekezdése alapján a Helyr Választási Bizottság a szavazőkőá
jegyzőkönyvek alapjan összesíti az egyéni 1istás választás szavazóköri eredményeit és
megállapítj a a v áIasztás eredményét.

A helyi önkormanyzati képviselők és polgármesterek váIasztásáról szóló 20i0, évi L. törvény
(a továbbiakban Övjt.) 12. §. (2)bekezdése alapján egyéni listan képviselő azok a jelöltek
lesznek, akik a megválaszthatő képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot
kaptak.

Vigántpetend település ,,Egyéni listás képviselő-választás szavazőköri jeglzőkönlrvében"
rögzített szavazatok összesítését követően javasolta megállapítani a választás eredményét.

Vigántpetend Helyi Válasáási Bizottság a választási eljarásról szőIő 2013. évi XXXVI.
törvény (a tovabbiakban: Ve.) 44. § (i) bekezdése, 200" § (1) bekezdése,202" § (1) bekezdése
és 304. § b) pontja, valamint 307A{. § (1) bekezdése alapján eljárva a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján Vigarrtpetend településen megtartott
választásán az egyéni listás válasáás eredményének megallapitása tárgyaban egyhangúlag, 5
igen szav azattal megho zta az alábbi:

1312014. (X. 12.) bizottsági határ ozatot

Vigántpetend Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 1"2. napján Vigántpetend településen megtartott
váIasztásátt az egyéni listás válusztús eredményét, a jelen hatérozat mellékletét képező
j egyzőkönyv szerint állapitja meg.

Ahatározat ellen a me$tozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
válasáópolgar, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az igyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélkiiii szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy ele}tronikus levélben
a Veszprém Megyei Teríileti Válasáási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1,)

cimzett fellebbezést nyújthat be Vigántpetend Helyi Válasáási Bizottságnál (8293

Vigántpetend, Kossüh lt. 32. e-mail: vigantpetend@freemail.hu).
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A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2014. október 15. napjarr 16.00 óráig
megérkezzen.

IndokoIás

A Ve. 200. §-a, valamint a 307A{. § (1) bekezdése alapján a Helyi Válasáási Bizottság
a szavazatszámléú,ő bizottságok szavazóköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a
szavazőköi eredményeket, és megállapítja a választás eredményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a választási eredményről, jegyzőkönyvet kell
készíteni.

A választás eredményét a alzCit$, ryIL 24.) IM rendelet 29, számú melléklete szerinti
j egyzőkönyvben kell rö gzítenl

Fentiek alapján Vigántpetend Helyi Választási Bízottság a választás eredményének
megállapítása targyában a rendelkező részben írtak szerint hatírozott.

A határozat a Ve. jelen hatarozatban rögzített jogszabályi rendelkezéseken, a
jogorvoslat biztosítása aYe.22!. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén,224. § (1)-
(2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik.

Tál Tamás bizottsági elnök elmondta, hogy a víú,asztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI.
törvény 206. §-a alapjan a választás eredményét megállapítő választási bizottság a választás
eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízóleveleket a
megválasztott képviselőknek. A víl,asztási bizottság e hatáskörét a választási bizottság
elnökére átruhívhatla.

Megkérdezte abizottsági tagokat kívánnak --e élni amegbizőlevelek átadásával, vagy ezt a
hatáskört éúrvbázzél< a bizottság elnökére.

Helyi Választási Bizottság tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az alíhbi:

1412014. lX. 12.1 bizottsági határozatot

Vigántpetend Helyi Választási Bizottság a
megbízólevelek átadására vonatkozó hatáskörét a
bizottság elnökére átnlhínza. A választási
eljárásról sző|ő 2013. évi XXXVI. tv. 206. §.
alapján felhatalmazza abizottság elnökét, hogy a
határozat jogerőre emelkedését követő három
napon belül aőja át a megbizőleveleket a
megválasztott képviselőknek.

Felelős: Tál Tamás
HVB. elnöke

Helyi Váiasztási Bizottság elnöke az ülóst 20.15. órakor bezárta.

W frr,,J*
Tál Tamás
HVB. elnöke

Ku-§r'lLN kS§-
Horváthné Papp Katalin

HVI. tagja jkv.vez.
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