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határozata 
a polgármester választás eredményének megállapításáról 

Vereb Község Helyi Választási Bizottsága - 2019. október 13. napján tartott ülésén - a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 307/N § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Fejér megyei Vereb településen, a polgármester választásáról szóló 
szavazóköri jegyzőkönyv alapján a polgármester választás eredményének megállapítása 
tárgyában az alábbi határozatot hozta: 

HATÁROZAT 

A Verebi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 
október 13. napjára kitűzött általános választásán Vereb településen jelen határozatának 
mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a polgármester-választás 
eredményéről" című jegyzőkönyv szerint állapítja meg a polgármesterek 2019. október 13-ai 
választásának eredményét, mely alapján 
a megválasztott polgármester: 

Név: Kurcz Mária Jelölő szervezet: független 

A Verebi Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozat és a mellékletét képező 
jegyzőkönyv közzétételét a Verebi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és a www.vereb.hu 
honlapon. 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
levélben a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a 
Verebi Helyi Választási Bizottságnál az alábbi elérhetőségeken : személyesen és levélben: 2477 
Vereb, Fő u. 10., telefaxon: 06-22/238-006 vagy elektronikus levélben: 
(nepesseg@kapolnasnyek.hu vagy jegyzo@kapolnasnyek.hu ). A fellebbezést úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október hó 16. napján 24.00 óráig megérkezzen. A 
határidő jogvesztő. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 

törvénysértő voltára, vagy 
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredménymegállapítására 

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 



A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a 
választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel 
együtt van helye. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
a) a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és -ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér -postai értesítési címét, 
e) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

INDOKOLÁS 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
(a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül 
választják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) 
bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a 
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 

A Ve. 200. § szerint a választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság kivételével -
határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az 
eredményről kiállított jegyzőkönyv. 

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az 
eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. 

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását 
követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét. 

A Ve. 202. § ( 1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A Ve. 307/N § (1) bekezdése értelmében „A helyi választási bizottság a szavazóköri 
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás 
vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás 
eredményét." 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról 
szóló, 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 



- 26. számú melléklete tartalmazza a polgármester választás eredményéről készült 
jegyzőkönyvet 

- 28. számú melléklete tartalmazza a képviselők egyéni listás választásának eredményéről 
készült jegyzőkönyvet. 

Fenti rendelkezéseknek megfelelően a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv 
alapján összesítette Vereb településen a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította 
a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a 
polgármester-választás eredményéről" megnevezésű jegyzőkönyvbe foglalt. 

Fentiekre tekintettel a Verebi Helyi Választási Bizottság a polgármester választás eredményét 
a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg. 

A Ve. 49.§ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. 

A választási bizottság határozata a Ve. és a megjelölt jogszabályok hivatkozott 
j o gszabál yhel yein alapul. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 
a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, a 241.§ (1)-(2) bekezdésein, a 307/P. § (2) bekezdés e) pontja, 
valamint 330.§ (2) bekezdés e) pontján alapul. 

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről sz~t1l: · , évi XCIII. törvény 33.§ 
(2) bekezdés 1 pontján alapul. ..::;,_~~ x 
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SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL 

FEJÉR megye 

Vereb 001. számú szavazókör 

Készült 2019. év 10. hó 13. napján, a szavazóhelyiség címe: 

Vereb, Berényi út 4. (Általános Iskola) 

A 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: ..---,6=-'3;.:0'"'-:=,.....-, 

1 b "'-Szavazóként megjelent választópolgárok száma: ._ _ ___;CN-'--__.. 

Az F rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni! 

B 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 0 0 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: '2> is- K 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (L=K-F; 
többlet: +/hiány: -) 

0 L 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: s;- M 

Érvényes szavazólapok száma: 
(N = a jelöltenkénti szavazatok összesen) :? '30 N 

D Az SZSZB a szavazatokat __!1__ alkalommal számolta meg. 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV 
ALAIRAS ALAIRAS 

a jegyzőkönyv 

A 

F 

a jegyzőkönyv kiállításakor 
má • nak átvételekor 

/ 

/ 
/ 

p.h. 

e 

1. 

2. 

TP 07-103-001-9 

--2.:_. számú példány 

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
SZAVAZAT 

KURCZ MÁRIA 112 
Független jelölt 1 S{ 
CSÉVE SZANDRA BETTINA 123 

~g.9 Független jelölt 

ÖSSZESEN: -380 



Vereb TP 07-103-001-9 

A választás eredménye: 
LJ A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 

rn A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: 

neve: 1 k1J p__CJ::- R~ il{ A-
::==::=::::::::=::===~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

azonosítója: 1 ;1d Z.; 1 ::==::::::::::::::::::::====::::: 
nemzetiségi jelölt nemzetisége: .... 1 ______ _.I 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Aláírás Aláírás 

NÉV a jegyzőkönyv kiállításakor a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

e elnök 

DtLÓ~ f <\--'l'\ lJ öJ'JJl:Í elnökhelyettes 

HVI vezetője .... 
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