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Zánka Közs ég Helyi Választási Bízottsága
2014' október 1 2-i ülésénekjegyzőkönyvéből

Zánka Község Helyi Yálasztási Bizottsága
26l20Í4.(x. Í2.) ZHYB h a t á r o z a t a
a települési nemzetis égi tinkorm ányzati választás
eredményéről:
Zánka Közs ég Y álaszÍási Bizottsága a v álasztási elj árásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200. $' 202. s
(1) bekezdése és 304. $ c) pontja, valamint 328. $-a alapján
elj Ítwa a tel epül ési nemz eti s égi önkorm án yzati képvis el ők 2 0 1 4.
október 12. napján Zánka településen megtartott vál'asztásán a
német nemzetiségi választás eredményének megállapítása
tár gy áb at me glto zta a kö vetkez ő

határ ozatot:
Zánka Község Választási Btzottsága a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. október 12. napján Zánka
településen megtartott váIasztását a német nemzetiségi választás
eredményétjelen hatánozat mellékletét kepezó jegyzőkönyv
szerint állapítjameg:
Zfutka községben települési német nemzetiségi önkormányzati
képviselővé:

Kránicz Attiláné jelöltet,
Önkormanyzatok

jelöltjét

-

Péringer Miklós jelöltet,

Önkormányzatok
jelöltjét _

a

Veszprém Megyei Német
Közössége jelölőszervezet

a

Veszprém Megyei Német
Közössége jelölőszervezet

és Elektorok
és Elektorok

Stróbl Gábor jelöltet, a Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok és Elektorok Közössége jelölőszervezet

jelöltjét _
választották meg.

Zátka Község Választási Btzottsága elrendeli a

határozat
közzététe\étZáttkatelepülésonkormányzatínakhirdetőtábláján
és hivatalos weboldalán.

A

váIasztási bízottság első foku határozata ellen annak

3 napon belül a központi
névjegyzékbenszereplő v álasztőpolgár, j elölt, j elölő szerv ezet,
továbbá az ugyben érintett természetes és jogi személy' jogi
mefitozatalátől számított

Zénka Község
Helyi Válas ztási Bizottsága

személyiségnélktili szervezet személyesen, levélben, telefaxon

Vagy elektronikus levélben a Veszprém Megyei Területi
Válasáási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
cimzett fellebbezést nyujthat be a Zfutka Községi Helyi
Yálasztási Bizottságnén (825I Zánka, Fő u. 29.). A fellebbezést
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15. napján
1 6, 00 őr áig megérkezzen a H elyi Y ál,aszÍási Bizottsá$toz.

Indokolás
A Ve.

200. $-a, valamint a 328. $-a alapján a helyi választási
blzottság állapítja meg a váIasztás eredményét.
A Ve. 202. s (1) bekezdése alapján a váIasztási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
A választás eredményéta 4l20I4. (vII. 24.) IM rendelet 47.
melléklete szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Zátrtka Község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy
a 2014. október 12. nap1án megtartott települési nemzetiségi
képviselő-vá|asztás során Zfu'ka településen 4 fo képviselő jelölt
indult a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és
Eiektorok Közössége j elölőszervezet jelöltjeként.

A

Zfulka községben működő 800 számű Szavazatszám|álő
Bizottság jegyzőkönyve alapjfut a Helyi Választási Bizottság
megállapította, hogy a szavazás eredményeként az érvényes
szav azatok mego szlás a az aláhbi:
Kránicz Attiláné jelölt 13 db érvényes szavazatot,
Péringer Miklós jelölt 16 db érvényes szavazatot,
Stróbl Gábor jelölt 14 db érvényes szavazatot,
Jelinek Katalin jelölt 8 db érvényesszavazatot kapott'
nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CLXXX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 65. $-a alapjin:
,,65. $ (1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
váIasztása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot,
mint a megváIasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, ak1k az eredményes
választáson a megválasztbatő képviselők szátma szerinti legtöbb
szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani'
hogy az egyenlő számu szavazatot elért jelöltek közül melyik
szerez mandátumot.''
A Nektv. 51. $ (1) bekezdése szerint: ,,51. $ (1) A települési
nemzetiségi önkormányzatt kepviselők száma
a) három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékbenszereplő
választópolgárok száma a választás kitúzéséneknapján
kevesebb, mintszázfő,
b) amennyiben legalább száz fő, úgy a megválasztható képviselők
számanégy fb.
(2) területi nemzetiségi önkormányzatikepviselők száma hét Íb.''
^

A

Zánka Község
H elyi Vál as ztási BizotÍsága

A Helyi

Yálasztási Bizottság a fenti rendelkezéseknek
megfelelően a szavazőköi jegyzőkönyv adatai alapján
megállapította a települési nemzetiségi önkormátyzati
képviselő-jelöltekre leadott érvényes szavazatok alapján, hogy
a legtöbb érvényesszavazatot a következő jelöltek kapták, igy a
Z fukai Német N emz eti s é gi Önkorm ányzat képvi s el ő tags ai

Kránicz Attiláné a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok

1.

jelölőszervezet jelöltje
..
2. Péringer Miklós a Veszprém Megyei Német onkormányzatok
és El ektorok Közössége j elölőszew ezet j elöltj e
J. Stróbl Gábor a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és
Elektorok Közössége j elölőszervezet j elöltj e.
és Elektorok Közössége

A Ve.

49. s Q) bekezdése órtelmében a választási bizottság a
határozatát - a személyes adatok kivételével- nyilvánosságra
hozza, előbbiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.

A

határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi
rendelkezéseken, a jogorvoslat bíztosítása a Ye. 22I. $ (1)
bekezdésén,223. $.(1) bekezdésén, 224. 5 (1)-(2) bekezdósén,
301lP $ (2) bekezdés c) pontján alapul.
K.m.f.

Pálffyné Cséri Mónika sk.
jegyzőkönyw ezető, HVI tagj a

Mészáros Géza sk.
HVB elnök
Takács András sk

HVB elnökhelyettes

Szabóné Gödri Zsuzsanna sk.
HVB tag

Borné Szabó Erika sk.

HVB tag

Kissné Végh Gyöngyisk.

HVB póttag
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Kivonat hiteléül:
ZÍrlka, 2014. október 1 3.
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