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Zánka Község Helyi Választási Bizottsága
25l201'4.(X. 12.) ZHYB h a t á r o z a t
az egréni listás képviselő vá|asztás eredményéről:
Zétrka Község H elyi Y áIasztási Bizottsága a v álasztási elj árásról
szóIő 2a13. évi XXXVI. törvény (a tovríbbiakban: Ve.) 44. $ (1)
bekezdése, 200. $' 202. s (1) bekezdése és 304. $ c) pontja,

eljárva a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napján Zántka településen megtartott választásán az egyéni listás
képviselő-választás eredményének megállapítása tÍrgyÍhan
meghozta a következő

valamint 307A{.

$ (1) bekezdése a|apján

tározatotz
Zánka Község Helyi Választási Bizottsága a

helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napján Ztnka településen megtartott vá|asztásin az egyéni listás
képviselő_választás eredményétjelen határozat mellékletét
kepezo jegyzőkönyv szerint állapítja meg.
Zfuka községben egyéni listás képviselővé
1. Péringer Antal fiiggetlen
2. Horváth Lajos fiiggetlen
3. Stróbl Gábor fiiggetlen
4. Böhm Tamás Róbeft fiiggetlen
5. Varga Zoltán flrggetlen
6. Péringer Miklós fiiggetlen jelöltet választották meg.

Zánka Község Yéúasztási Btzottsága elrendeli

a

határozat
közzétételétZánkatelepülésonkormányzatánakhirdetőtábláján
és hivatalos weboldalán.

A

váIasztási bizottság első fokú határozata ellen annak
megbozatalátőI számitott 3 napon belül a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ugyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiségnélkiili szetv ezet személyesen, levélben' telefaxon
vagy elektronikus levélben a Veszprém Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyehaz ter 1.)
cimzett fellebbezést nyújthat be a Zfutka Községi Helyi
Választási BizottságnáI (825l Zártka, Fő u. 29.). A fellebbezést

ZánkaKözség
H

elyi Válas ztási Bizottsága

úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október t5. napján
16,00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

Indokolás
A Ve. 200. $-a, valamint a 307A{" $ (1) bekezdése alapján a
helyi válaszÍási bizottság a szavazatszámlélő bizottságok
szavazőköi jegyzőkönyvei alapján összesíti

a

szavazőköi

eredményeket, és megállapítj a a v éúasztás eredményét.
A Ve. 202. s (1) bekezdése alapján a váIasztási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
Zétnka Község

Helyi Választási Bízottsága megállapította, hogy

a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati képviselő
és polgármester választás során Zánka településen 8 Íö egyéni
listás képviselő jelö1t indult fiiggetlen jelöltként.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a szavazás
eredményekéntaz érvényesszav azatok mego szlása az alábbi
1. PéringerAntaljelölt 335 db érvényesszavazatot,
2. Horváth Lajos jelölt 298 db érvényesszavazatot,
3. Stróbl Gábor je1ölt216 db érvényes szavazatot,
4. Böhm Tamás Róbert jelöIt248 db érvényesszavazatot,
5. Török Gyuláné jelólt 2T1 db érvényesszavazatot,
6. Varga ZoItárL je(öIt267 db érvényesszavazatot,
7 . Kránicz Attiláné jelölt 193 db érvényes szavazatot,
8. Péringer Miklós jelölt 29z db érvényes szavazatot kapott.

Az

önkormányzati képviselők és polgármesterek váIasztásérőI
szóló 2010. évi L. törvény 13. $ alapján:
,,13. $ Az egyéni listán képviselők azok ajelöltek lesznek' akik
a megválasztbatő képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szav azatot kapták. Szav azategyenlőség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlő számí szavazatot elért jelöltek
köZtil melyik szerez mandátumot.
(2) Az egyéni listás szavazőIapon a választőpolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazltat, ahány egyéni listás mandátum
kiosztható.
(3) Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották,
az egyént listáról törölni kell, ós helyébe a következő legtöbb
szavazatot elért jelölt lép."

A Helyi

Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek
megfelelően a szavazőkoi jegyzőkönyv adatai a|apjan
megállapította az egyéni listás képviselő jelöltekre leadott
érvényesszavazatok alap1án, hogy a legtöbb érvényes
szavazatot

Péringer Antal jelölt
Horváth Lajos jelölt
Stróbl Gábor jelölt
Biihm Tamás Róbert jelölt

Zártka Község
Helyi Vál as ztásí B izottsága

Varga Zo|tánjelölt
Péringer Miklós jelölt kapta.

A Ve. 49. s Q) bekezdése értelmében a választási bizottság a
határozatát - a személyes adatok kivételével- nyilvánosságra
hozza, előbbiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.

Fentiek alapján Zánka Község Helyi Yá|asztási Bizottsága a
vÍúasztás eredményénekmegállapítása térgyában a rendelkező
részben írtak szerin t határ ozott.

A' határozat a Ve. jelen határozatban rőgzített jogszabáIyi
rendelkezésein, a jogorvoslat biztosítása a Ve. 22I. $ (1)

bekezdésén,223.$ (1) bekezdésén,224.s (1)-(2) bekezdésén,
3a7 /P. $ (2) bekezdés c) pontján alapul.
K.m.f.

Mészáros Géza sk.
HVB elnök
Takács András sk.

HVB elnökhelyettes

Szabóné Gödri Zsuzsanna sk
HVB tag

Borné SzabrÓ Erika sk

HVB tag

Kissné Végh Gyöngyi sk.

HVB póttag
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Pálffyné Cséri Mónika sk.
egyzőkönyw ezető, HVI tagj a

Lukács Agnes sk.
jegyző, HVI vezető

