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Zátka Község Helyi Választási Bizottsága
20Í4. október 12-i ülésénekjegyzőkönyvéből

Zánka Község Helyi Választási Bizottsága
24l2014.(X. 12.) ZHYB h a t á r o z a t a
a polgármester választás eredményéről:
Zárka Község Helyi Választási Bizottsága avá|asztási eljárásról
szőlő 2oI3" évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. $ (1)
bekezdése, 200. $, 202. s (1) bekezdése és 304' s c; pontja,
valamint 307A{. $ (1) bekezdése alapján eljárva a helyi
önkormányzati képviselők és polgármest erek 2OI 4. október 1 2.

napjén Zánka településen megtartott váIasztásán
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Zánka Község Helyi Yálasztási Bizottsága a

helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2074. október 12.

napján Zá*a településen megtartott választásán

a

ester-választás eredményétj elen határ ozat mellékletét
képezó j egyzőkönyv szerint állapítja meg.
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Zánka községben pol gármesterré

Filep Miklós Lajos

fiiggetlen jelöltet választották meg.

a határozat
közzétételétZfutkatelepülésÖnkormányzatánakhirdetőtáb!ájén
és hivatalos weboldalán.

Zánka Község Yálasztási Bizottsága elrendeli

A

váIasztási bizottság első fold határozata ellen annak
meghozatalátől számitott 3 napon belül a központi
névjegyzékbenszereplő választópolgrár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ugyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiségnélküli szewezet személyesen, levélben' telefaxon
Vagy elektronikus levélben a Veszprém Megyei Területi
Yálasztási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
cimzett fellebbezést nffithat be a Zánka Községi Helyi
Váiasztási Bizottságnál (825l Zánka, Fő u. 29.). A fellebbezést
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15. napján
16'00 óráig megérkezzen a Helyi Yá|asztásiBízottságfioz.

Indokolás

Zánka Község

Helyi Válas ztási Bizottsága

A Ve. 200. $-a, valamint a 307Atr. $ (1) bekezdése alapján a
helyi választási bizottság a szavazatszámlá|ő bizottságok
szavazőkori jegyzőkönyvei

a|apján összesíti

a

szavazőköi

eredményeket, és megállapítj a aválasztás eredményét.
A Ve. 202. s (1) bekezdése alapján a választási eredményről
jegy zőkönyvet kell készíteni.

Zánka Község Helyi Választási Bizottsága megállapította' hogy
a 2014. október 12. nap1án megtartott önkormányzati képviselő
és polgármester választás során Zénka településen 2 fő
polgármester jelölt indult fiiggetlen jelöltként.
A Helyi Yálasztásí Bizottság megállapitotta' hogy a szavazás
eredményekéntaz érvénye s szav azatok me go s z1 ás a az al ábbi
PéringerMiklós jelölt 153 db érvényes szavazatot,
Filep Miklós Lajos jelölt 268 db érvényesszavazatot

kapott.

Az

önkorm ányzati képviselők és polgármesterek v álasztásárő|
szőlő 2010. évi L. törvény Í2. s Q) bekezdése alapján
,,12. $ (2) Polgármester, fopolgármester az a je|ólt lesz, aki a
leg1öbb érvényesszav azatot kapta.''

A Helyi Yálasztási Bizottság a fenti rendelkezéseknek
megfelelően a szavazőköi jegyzőkönyv adatai alapján
megállapította a polgármester jelöltekre leadott érvényes
szavazatok alapján, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Filep
Miklós Lajos jelölt kapta.
A Ve.

49. s Q) bekezdése értelmében a váIasztási bizottság a
határozatát - a személyes adatok kivételével- nyilvánosságra
ltozza, előbbiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.

Fentiek alapján Zátrtka Község Helyi Választási Bízottsága a
v éúasztáseredményénekmegállap ítása tár gy áb an a rendelkező

részben írtak szerint határozott.

A

l'ntározat a Ve. jelen határozatban rogzitett jogszabályi
rendelkezésein, a jogorvoslat biztosítása a Ve. 22r. $ (1)
bekezdésén,223.$ (1) bekezdésén,224.s (1)-(2) bekezdésén,
307lP. $ (2) bekezdés c) pontján alapul.
K.m.f.

Mészáros Géza sk.
HVB elnök
Takács András sk.
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Pátffyné Cséri Mónika sk.
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Szabóné Gödri Zsuzsanna sk.
HVB tag

Borné Szabó Erika sk

HVB tag

Kissné Végh Gyöngyi sk

HVB póttag
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