
Választási Bizottság
8294 Kapolcs. Kossuth u.62.

Száma:3605-6/2014.

Ké szült:

Jegyzőkönyv

Kapolcs Helyi Választási Bizottság á|ta|2014. október I2-é n20.30 órakor
megtartott ülé sé ről.

Tárg.v: Polgármester, ké pviselő é s roma települé si nemzetisé gi ké pviselő választás
eredmé nyé nek me gáll apitása.

Jelen vannak: Jelenlé ti í v szerint.

Varga Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapí totta, hogy a bizottság
határozatké pes, hisz mind az 5 fő jelen van.

Elmondta, hogy a választási eljárásról szőlő 2013. é vi XXXVI. törvé ny 307AI. §. (1)

bekezdé se alapján a Helyi Yálasztási Bizottság a szavazőköri jegyzőkönyvek alapjan összesí ti
a polgármester válasáás szavazőköri eredmé nyeit é s megállapí tja a választás eredmé nyé t.

A helyi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek választásárőI szőlő 2010. é vi L. törvé ny
(a továbbiakban Övjt,) 12, §. (2) bekezdé se a|apjánpolgármester az ajelölt lesz, aki a legtöbb
é rvé nyes szav azaí ot kapta.

Kapolcs települé s ,,Polgármester választás szavazőköri jegyzőkönyvé ben" rögzí tett
szavazatok összesí té sé t követően javasolta megállapí tani a polgármester választás
eredmé nyé t.

Kapolcs Helyi Választási Bizottság aválasztási eljárásról szőIő 2013. é vi XXXVI. törvé ny (a

továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdé se,200. § (1) bekezdé se,202, § (1) bekezdé se é s 304. §

b) pontja, valamint 307A{. § (1) bekezdé se alapján eljárva a helyi önkormányzati ké pviselők,
települé si nemzetisé gi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek 2014. október 12. napján
Kapolcs települé sen megtartott válasú ásán a polgdrmester-választtí s eredmé nyé nek
megállapí tásattngyában egyhangú lag, 5 igen szavazattal meghozta az a|ábbi:

21l20l4. (X. l2.) bizottsági határozatot

Kapolcs Helyi YáIasztási Bizottság a helyi önkormányzati ké pviselők, települé si
nemzetisé gi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek 2014. október 12. napján
Monostorapáti települé sen megtartott vá|asztásé n a polgármester-vdlasztás eredmé nyé t,
a jelen haté trozat mellé kleté t ké pezőjegyzőkönyv szerint állapí tja meg.

A határozat ellen a meghozatalátőI számí tott 3 napon belül a központi né vjegyzé kben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szewezet, továbbá az ügyben é rintett termé szetes
é s jogi szemé ly, jogi szemé lyisé g né lküli szervezet szemé lyesen, levé lben, telefaxon
vagy elektronikus levé lben a Veszpré m Megyei Területi YáIasztásiBizottsághoz (8200
Veszpré m, Megyeház té r 1.) cimzett fellebbezé st nyú jthat be Kapolcs Helyi Yálasztási
Bizottságnál (8294 Kapolcs, Kossuth u,

kapo lcs. hiv atal@g.mail. com)

A fellebbezé st ú gy kell benyú jtani, hogy legké sőbb 2014. október 15. napjan 16.00
óráig megé rkezzen.
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Indokolás

A Ve. 200. §-a, valamint a 307A{. § (1) bekezdé se alapjan a Helyi YáIasztási Bizottság
a szavazatszámlálő bizottságok szavazőköti jegyzőkönyvei alapján összesí ti a

szavazőköri eredmé nyeket, é s megállapí tj a aválasztás eredmé nyé t.

A Ve. 202. § (1) bekezdé se alapján a választási eredmé nyről jegyzőkönyvet kell
ké szí teni.

AváIasztás eredmé nyé t a 4l20I0. (VII. 24) IM rendelet 28. szé rnú  mellé klete szerinti
jegyzőkönyvben kell rögzí teni.

Fentiek alapján Kapolcs Helyi Választási Bizottság a váIasztás eredmé nyé nek
megáIlapí tása tárgyában a rendelkező ré szben í rtak szerint hatátozott.

A haté rozat a Ve. jelen határozatban rögziteí t jogszabályi rendelkezé seken, a
jogorvoslat biztosí tása aYe.22I. § (1) bekezdé sé n,223. § (1) bekezdé sé n,224. § (I)-
(2) bekezdé sé n, 307lP, § (2) bekezdé s c) pontján alapszik.

Varga Sándor bizottsági elnök elmondta, hogy a váIasztási eljárásról szőIő 2013. é vi
XXXU. törvé ny 307A{. §. (1) bekezdé se alapján a Helyi Yálasztási Bizottság a szavazőkőri
jegyzőkönyvek alapján összesí ti az egyé ni listás választás szavazőköri eredmé nyeit é s

megállapí tj a a v áIasztás eredmé nyé t.

A helyi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek válasáásáről szóló 2010. é vi L, törvé ny
(a továbbiakban Övjt.) 12. §. (2) bekezdé se alapjan egyé ni listán ké pviselő azok ajelöltek
|esznek, akik a megválasztható ké pviselők szé lma szerint a legtöbb é rvé nyes szavazatot
kapták.

Kapolcs települé s ,,Egyé ni listás ké pviselő-választás szavazőköri jegyzőkönyvé ben" rögzitett
szavazatok összesí té sé t követően javasolta megállapí tani avá|asztás eredmé nyé t.

Kapolcs Helyi Yálasztási Bizottság aválasztási eljárásról szőlő2013. é vi XXXVI. törvé ny (a

továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdé se,200. § (1) bekezdé se,202. § (1) bekezdé se é s 304. §

b) pontja, valamint 307/NI. § (1) bekezdé se alapján eljarva a helyi önkormányzati ké pviselők,
települé si nemzetisé gi önkormányzatiké pviselők é s polgármesterek2014. október 12. napján

Kapolcs települé sen megtartott választásán az egyé ni listás vá|asztás eredmé nyé nek

megáIlapitásatángyábanegyhangú lag,5igenszavazattalmeghoztaazalábbi;

22l20t4. (X. 12.) bizottsági határ ozatot

Kapolcs Helyi Yálasztási Bizottság a helyi önkormányzatí  ké pviselők, települé si

nemzetisé gi önkormányzati ké pviselők é s polgármesterek 2014. október 12. napjart

Monostorapáti települé sen megtartott váIasztásán az egyé ni listds vú lasztás eredmé nyé t,

a jelen határozat mellé kletót ké pezőjegyzőkönyv szerint állapí tja meg.

Ahatározat ellen a meghozatalától szé mí tott 3 napon belül a központi né vjegyzé kben

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben é rintett termé szetes

é s jogi szemé ly, jogi szemé lyisé g né lküli szervezet szemé lyesen, levé lben, telefaxon
vagy elektronikus levé lben a Veszpré m Megyei Területi Yálasztási Bizottsághoz (8200
Veszpré m, Megyeház té r 1.) cí mzett fellebbezé st nyú jthat be Kapolcs Helyi Választási
Bizottságnál (8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Fax: 871437-029. e-mail:

kapolcs. hiv atal@g.mail. com)

A fellebbezé st ugy kell benyú jtani, hogy legké sőbb 2014. október 15. napján 16.00

óráig megé rkezzen.
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Indokolás

A Ve. 200, §-a, valamint a 307A{. § (1) bekezdé se alapjan a Helyi Yálasztási Bizottság

a szavazatszámlá|ő bizottságok szavazőköri jegyzőkönyvei alapján összesí ti a

szavazőköri eredmé nyeket, é s megállapí tj a aválasztás eredmé nyé t.

A Ve. 202. § (1) bekezdé se alapján a váIasztási eredmé nyről jegyzőkönyvet kell

ké szí teni.

AváIasztás eredmé nyé t a 4l2OI0. (VII. 24.)IM rendelet 29, számű mellé klete szerinti

j egyzőkönyvben kell r ő gzí teni.

Fentiek alapján Kapolcs Helyi Választási Bizottság a választás eredmé nyé nek

me gá1l apí tá sa tár gy ában a rendelk ező t é szben í rtak szerint határo zott.

A haté rozat a Ve. jelen határozatban rögzitett jogszabályi rendelkezé seken, a
jogorvoslat biztosí tása aYe.22L § (1) bekezdé sé n,223. § (1) bekezdé sé n, 224, § (I)-

(2)bekezdé sé n, 307/P. § (2) bekezdé s c) pontján alapszik.

Varga Sándor bizottsági elnök elmondta, hogy a váIasztási eljarásról szőlrŐ 2013. é vi

xxxvr. törvé ny 328. §-a alapjan a települé si nemzetisé gi önkormányzati választás

eredmé nyé t a Helyi Yálasztási Bizottság állapí tja meg.

A nemzetisé gek jogairól szőIő 2011. é vi CLXXIXC. tv. 65, § (2) bekezdé se alapján

ké pviselők aiok a ielölte]< lesznek, a]<ik az erednré nyes választáson a megválasztható

ké pviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják. Kapolos települé sen 3 Í Ó települé si

nemzetisé gi önkornrányzati ké pviselő r,álasztható.

Kapolcs települé s,,Jegyzókönlv a települé si nemzetisé gi önkormányzati ké pviselŐk

választásának eredmé nyé ről" szőlő jegyzőkönyvben rögzitett szavazatok Összesí té sé t

követően j avasolta me gá1 lapí t ani a v áIasztás eredmé nyé t.

Kapolcs Helyi Választási Bizottság aváIasztási eljárásról szőIő 2013, é vi XXXVI. torvé ny (a

tovabbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdé se,200. § (1) bekezdé se,202. § (1) bekezdé se é s 311. §.

c) pontja, valamint 328. §. a\apján ellárva a helyi önkormányzati ké pviselŐk, telePülé si

ÓÁ".tlsegi önkormányzati ké pviselők é s polgarmesterck2014. október 12. napján Kapolcs

települé sen megtartott váIasztásán az települé si nemzetisé gi ÖnkormánYzati ké Pviselő

válásztás eredmé nyé nek megállapí tása tárgyában egyhangú lag, 5 igen szavazattal meghozta

az alábbi

23 l20l4. lX. 12.1 bizottsági határ ozatot

Kapolcs Helyi Választási Bizottság a települé si nemzetisé gi önkormányzati ké pviselők

2014. október 12. napjanKapolcs települé sen megtarlott váIasztásán a roma nemzetisé gi

váIasztás eredmé nyé l jelen haté nozat mellé kleté t ké pező jegyzőkönyv szerint állapí tja

meg.

Ahatározat ellen a meghozatalátő| számí tott 3 napon belül a központi né vjegyzé kben

szereplő választőpolgár, jelölt, jelölő szetvezet, továbbá az igyben é rintett termé szetes

é s jogi szemé ly, jogi szemé lyisé g né lküli szervezet szemé lyesen, levé lben, telefaxon

vagy elektronikus levé lben a Veszpré m Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200

Veszpré m, Megyeházté r 1.) cí mzett fellebbezé st nyú jthat be a Kapolcs Helyi Választási

Bizottságnál (8294 Kapolcs, Kossuth u.

kapolcs.hivatal@g.mail.com)

62, Fax: 87l437-029. e-mail:
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A fellebbezé st űgy kell benffitani, hogy legké sőbb 2014. október 15. napján 16.00
óráig megé rkezzen.

Indokolás

A Ve. 200. §-a, valamint a328. §-a alapján a helyi váIasztási bizottság állapitja meg a
választás eredmé nyé t.
A Ve. 202. § (1) bekezdé se alapján a választási eredmé nytől jegyzőkönyvet kell
ké szí teni.

A váIasztás eredmé nyé t a 4l20I0. (VII. 24.) IM rendelet 47. számű mellé klete szerinti
j egyzőkönyvben kell rö gzí tent.

Fentiek alapjan Kapolcs Helyi Választási Bizottság a választás eredmé nyé nek
me gáIlapí tása té n gy áb an a rend e lk ező r é  szb en í rtak szerin t haté r o zott.

A határozat a Ve. jelen határozatban rögzitett jogszabályi rendelkezé seken, a
jogorvoslat biztosí tása aYe.221. § (1) bekezdé sé n,223. § (1) bekezdé sé n, 224. § o)-
(2)bekezdé sé n, 330. § (2) bekezdé s c) pontján alapszik.

Varga Sándor bizottsági elnök elmondta, hogy a választási eljarásról szőlő 2013. é vt
XXXVL törvé ny 206. §-a alapján a választás eredmé nyé t megállapitő választási bizottság a
váIasztás eredmé nyé nek jogerőssé  válását követő három napon belül átadja a
megbí zÓleveleket a megváIasztott ké pviselőknek. A választási bizottság e hatásköré t a
választásibizottságelnöké reáttruházbatja.

Megké rdezte a bizottsági tagokat kí vánnak -e é lni a megbizőIevelek átadásával, vagy ezt a
hatáskö rt átruhé azák a bizottság elnö ké re.

Helyi Választási Bizottság tagaí  egyhangú lag, 5 igen szavazatta| meghozták az aláhbi:

2412014. lX. t2.1 blzottsági határozatot

Kapolcs Helyi Választási Bizottság a
megbí zólevelek átadására vonatkozó hatásk&é t a
bizottság elnöké re átn;ú ;ázza. A választási
eljárásról szőlő 2013. é vi XXXVL tv. 206. §.
alapján felhatalmazza abizottság elnöké t, hogy a
haté rozat jogerőre emelkedé sé t követő három
napon belül adja át a megbí zóleveleket a
megválasztott ké pviselőknek.

Felelős: Varga Sándor
HVB. elnöke

Helyi Választási Bizottság elnöke az ülé st 20,45. órakor bezárí a.

/

..l. ! l1: :?. ..,ű=:.d. * |
Molnar LászIőné
HVI. tagja jkv.vez.


