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Választási Bizottság
8308 Sáska. Rákóczi u. 4.

SzánTa: 3607-5l20l4,
Jegyzőkönyv

Készült: Sáska Helyi Választási Bizottság által2014. október 12-én20,10 órakor
megtartott ülésérő1.

Tárgy: Polgármester,ésképviselőválasztáseredményénekmegállapítása.

.Ielen vannak: .Ielenléti ív szerint.

Szücs Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, hisz rnind az 5 fo jelen van,

Elmondta, hogy a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 307N. § (1)

bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazőköri jegyzőkönyvek alaplán összesíti
a polgánnester választás szavazőköri erednrényeit és megállapitja aválasztás eredrnényét.

A lielyi örrkorrnányzati képviselők és poigárnresterek választásáról szőlő 2010. évi L. törvény
(a továbbiakban Övjt.) 12. §. (2) bekezdése alapján polgármesteí az ajelölt lesz. aki a legtöbb
érvénye s szay azatot kapta.

Sáska település ,,Polgármester váIasztás szavazőköri jegyzőkönyvében" rőgzített szavazatok
összesítését követően javasolta megállapítani a polgárnrester választás eredményét,

Sáska Helyi Választási Bizottság avá)"asztási eljárásrói szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a

továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése, 200. §, 202. § (1) bekezdése és 304. § c) pontja,

valamint 307/N. § (1) bekezdése alapján eljárva a irelyi önkormányzati képviselők és

poigármesterek 2014. október 12. napján Sáska településen megtartott váIasztásán a

polgtírmester-választás eredrrrényének megállapítása tárgyában egylrangúlag, 5 igen
szayazattal meghozta az alábbi

lLlZ014. (X. 12.) bizottsági határozatot

Sáska Helyi Választási Bizottság a lreiyi önkormányzati képviselők és polgárrrresterek

2014. október 12. napján Sáska településen megtartott váIasztásán a polgtÍrmesíer-
vdlaszttís eredrnényét, a jelen hatfuozat mellékletét képezőjegyzőkönyv szerint áIlapítja
n]eg.

Ahatározat ellen a meghozatalától számított 3 napon beiül a közporrti névjegyzékben

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szeíyezet, továbbá az tigyben érirrtett természetes

és jogi szenrély, jogi személyiség nélküli szetvezet szerrrélyesen, levélberr, telefaxon

vagy elektronikus levélben a Veszprém Megyei Terüieti Választási Bizottsághoz (8200

Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett fellebbezést nyújthat be Sáska Helyi Választási

Bizottságrrál (8308 Sáska, Rákóczi u.4. fax: 8]l5I0-344, e-mail: inlbiOsaska.]iu).

A fellebbezést úgy ke1l benyújtani, hogy legkésőbb 2014. október 15. napján i6.00

óráig megérkezzen.



Indokolás

A Ve. 200, §-a, valarnint a 307,4.J. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság
a szavazatszámlálő bizottságok szavazóköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a

szav azőköri eredrrrényeket, és me gál 1 apítj a a v áIasztás eredn-rényét.

A Ye. 202, § (1) bekezdése alapján a választási eredményről jegyzőkönyvet keli
készíteni.

A választás eredményét a 4l20I4. (VII. 24.) IM rendelet 28, szárrrú rnelléklete szerinti
jegyzőkönyvben kel1 r,ögzíteni.

Fentiek alapján Sáska Helyi Yálasztási Bizottság a váIaszíás eredményének
rnegállapítása tárgyában a rendelkező részben írtak szerint határ,ozott.

A határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezéseken, a
jogorvoslatbiztosításaaYe.22l §(l)bekezdésén,223. §(l)bekezdésén,224.§(1)-
(2) bekezclésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik.

Szücs Istvánné bizottsági elnök elmondta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXX\/I. törvérry 307N. § (1) bekezdése alapjárr a Helyi Váiasztási Bizottság a szayazól<ött
jegyzőkönyvek alapján összesíti az egyéni listás választás szavazőkörl eredményeit és

me gállapítj a a v á7asztás eredményét,

A helyi önkorrnárryzati képviselők és polgárrnesterek választásáról szóió 2010. évi L. törvény
(a továbbiakbarr Övjt.) 12. § (2) bekezdése alapján egyéni listán képviselő azok a jelöltek
lesznek, akik a megválaszthaió képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatoí
kapták.

Sáska település ,,Egyéni iistás képviselő-váiasztás szavazóköri jegyzőkönyvében" rögzitett
szayazatokösszesítését követően javasolta rnegállapítant aváIasztás eredrrrényét.

Sáska Helyi Választási Bizottság a váIasztási eljárásr,ól szőlő 2013. évi XXXU. törvény (a

továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése, 200. §, 202. § (i) bekezdése és 304. § c) pontja,

valamint 307A{. § (1) bekezdése alapján eljárva a helyi önkolmányzati képviselők és

polgárrnesterek 2014. október 12. napján Sáska településen megtaltott választásán az egyént

1istás választás eredrnényének megállapítása tárgyában egyhangúiag, 5 igerr szavazattal
meglrozta az alábbi:

I2lZ074. (X. 12.) bizottsági határozatot

Sáska Helyi Választási Bizottság a helyi önkorrnányzati képviselők és poigármesterek
2014. október 12. napján Sáska településen megtartott választásán az egyéni listás
váhszttís eredményét, a jelen hatátozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerirrt állapítja
meg,

Ahatározat ellen a meghozatalátől számitott 3 napon belül a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szeTvezet, továbbá az ügyben érirrtett természetes

és jogi személy, jogi szenrélyiség nélküli szeryezet személyesen, levélben, telefaxon

vagy elektronikus levélben a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200

Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett fellebbezést nyújthat be Sáska Helyi Választási

BizottságrráI (8308 Sáska, Rákóczi u.4. fax: 87l5l0-344, e-mail: iníbíOsaska,hii).
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A fe]lebbezést itgy kell benyújtarri, lrogy legkésőbb 20l4. októbel l5. rrap.ján l6,00 Óráig

negérl<ezzen.

Indokolás

A Ve. 200. §-a, valamint a 307AJ. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság
a szavazatszámlálő bizottságok szavazőköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a

szavazóköri eledményeket, és megállapítj a aválasztás eredrnényét.

A Ye. 202, § (1) bekezdése alapján a váIasztási eredrrlényről jegyzőkönyvet kell
készíteni.

A választás eredrnényét a 412014. (VII. 24.) IM rendelet 29. számű melléklete szerinti
jegyzókönyvben kell rögzíteni,

Fentiek alaplán Sáska Helyi Választási Bizottság a váIasztás eredményének

megállapítása tárgyában a lendelkező részben írtak szerint határozott.

A llatátozat a Ve. jelen hatátozatban rögzített jogszabályi rendelkezéseken, a
jogorvoslat biztosítása aYe.22I § (1) bekezdésén,223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-

(Z)bekezdésérr, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik.

Szücs Istvánné bizottsági elnök elmondta, hogy a váIasztási eljárásról szóIő 2013. évi
XXXVI. törvény 206. §-a alapján a váIasztás eredményét megállapító választási bizottság a

választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a

rnegbízóleveleket a rnegválasztott képviselóknek. A váIasztási bizottság e lratáskörét a

vál asztási bizottság elnökére átruházhatj a.

Megkérdezte a bizottsági tagokat kívánnak -e élni a megbízólevelek éiadásáva7, vagy ezt a

hatáskört íftuházzák a bizottság elnökére,

Helyi Választási Bizottság tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal meglrozták az alábbi

13l20l4. lX. 1?.l bizottsági határozatot

Sáska Helyi Választási Bizottság a

rnegbízólevelek átadására vonatkozó hatáskörét a

bizottság elnökére áttuházza. A választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 206. §

alapján felhatalmazza ablzottság elnökét, lrogy a

határozat jogerőre ernelkedését követő három
napon belül adja át a megbízóleveieket a

megválasztott képviselőknek.

Felelős: Szücs istvánné
HVB. elnöke

Helyi VálasztásiBlzottság elnöke az ülést 20.30. órakor bezátta.
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