
Vilonya Község Helyi Választási Bizottsága
8194 Vilonya, Kossuth u.18.

VILONYA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
25/2014. (X.12.) határozata

Vilonya Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése, 200. §-a, 202. § (1) bekezdése és 304. § c)
pontja, valamint 307/N. § (1) bekezdése alapján eljárva a helyi önkormányzati képviselok és
polgármesterek 2014. október 12. napján Vilonya településen megtartott választásán a
polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következo

hat áro z a tot:

Vilonya Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselok és
polgármesterek 2014. október 12. napján Vilonya településen megtartott választásán a
polgármester-választás eredményét jelen határozat mellékletét képezo jegyzokönyv szerint
állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplo
választópolgár, jelölt, jelölo szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér
1.) címzett fellebbezést nyújthat be Vilonya Község Helyi Választási Bizottságánál (cím:
8194. Vilonya, Kossuth u.18, fax: 88-490-163, e-mail: vilonya@invite1.hu).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésobb 2014. október 15. napján 16.00 óráig
megérkezzen.

Indokolás

A Ve. 200. §-a, valamint a 307/N. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a
szavazatszámláló bizottságok szavazóköri jegyzokönyvei alapján összesíti a szavazóköri
eredményeket, és megállapítja a választás eredményét.
A Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a választási eredményrol jegyzokönyvet kell készíteni.

A választás eredményét a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 28. számú melléklete szerinti
jegyzokönyvben kell rögzíteni.

Fentiek alapján Vilonya Község Helyi Választási Bizottsága a polgármester-választás
eredményének megállapítása tárgyában a rendelkezo részben írtak szerint határozott.

A határozat aVe. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslat
biztosítása a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) bekezdésén,
307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik.

Vilonya, 2014. október 12.
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SZAVAZÓKÖRl JEGYZOKÖNYV A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL
VESZPRÉM megye Vilonya, 001. számú szavazókör TP 19-208-001-4

4- • számú példány
Készült 2014.10.12 napján, a szavazóhelyiség címe: Vilonya Kossuth u. 11. (Kultúrház)

A szavazóhelyiség nyitásának idopontja: () 0, 00
A szavazatszámláló bizottság és az elsoként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése elott megállapította, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenorzo lapot.

Az elsoként szavazó választópolgár To' T 1-1ZuL 7.4 'lJ j6-i(/
neve

A szavazás lezárásának idopontja:f 9 ..c>o
A mozgóurnában az ellenorzo lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévo szavazólapok érvénytelenek.

A visszautasítottak jegyzékén szereplok száma: ~

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

AláírásAláírásAláírás
NÉV

a szavazás megkezdésekora jegyzokönyv kiállításakora jegyzokönyv átvételérol
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VESZPRÉM megye Vilonya, 001. számú szavazókör TP 19-208-001-4

A névjegyzékben lévo választópolgárok száma: 533 A

Rontott szavazólapok száma:

Urnában lévo,bélyegzonyomat

nélküli szavazólapok száma:

Urnában lévo, lebélyegzett

szavazólapok száma:

Eltérés a szavazóként

megjelentek számától:

(többlet: +/hiány: -)

Érvénytelen lebélyegzett

szavazólapok száma:
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Szavazóként megjelent választópolgárok száma: I 31~) IB

szavazat

1.Fésüs Sándor 1'"1-\ (, LoE/LEér..!1132zf
2.Farkas Béla

fÚ(~c) f TUI,)124se

Érvényes szavazólapok száma:
G

E = D - B, D = F + G,

G = a jelöltenkénti szavazatok száma összesen
Az SZSZBa szavazatokat ---.l. alkalommal
számolta meg.

A választás eredménye:

x

A választás eredménytelen volt,
mert a legtöbb szavazatokat szerzo
jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

A választás eredményes volt,
a megválasztott polgármester neve:
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