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a Helyi Választási Bizottság 2019. október 13-i ülése jegyzőkönyvéből

2712019. (X.13.) HVB határozat

Litér Helyi YáIasáásiBízottsága aváIaszíási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 307A{.§ (1) bekezdése alapján, meghozta az aIábbi döntést:

Litéren a20I9. évi polgármester válasáás eredményes volt.
Litér polgármestere

VARGA MIHÁLY

A Bizottság a jelöltenként leadott szavazatok szémát ahatározat jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalomban határ ozza meg.

Ahatározat ellen a központi névjegyzékben szereplő váIasztőpolgár, jelölt, jelölő szeryezet,
továbbá azigyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a
Területi Yálasztási Bizottsághoz címzett, de a litéri Helyi Választási Bizottságánál (cím: 8200
Veszprém Megyehé"z tér I., fax.:06-88-545-012, email: mokfojegyzo@vpmegye.hu)
előterj esztett fellebbezést nyúj that be.

A v álasztási bizotts ágn ak a v áIasztás eredményét me gállapító dönté se ellen :

a) a szavazatszámláIő bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára,vagy
b) a szavazőkört eredmények összesítésére és a váIasztásí eredmény megáIlapííására
vonatkozó szabáIyok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az) legkésőbb a megtámadott hatátozat
meghozatalátőI számított harmadik napon megérkezzen a megtátmadott határozatot hoző
váIasztásí bizottsághoz. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók,

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye. 24I.§ (2) bekezdése szerinti alapjéú., a
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha alakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítój át, IIIetve, ha a
külföldön élő, magyatországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik
személyi azonosítóvaI, a magyar állampolgárságétt igazolő okiratának típusát és számát, vagy
szeívezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámáí. vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
me gbízottj ának nev ét é s te l e faxs z ámát v agy e lektronikus l evé l c ímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az ahatánídő utolsó napján 16 órakor jár le. Az
elj árás tár gy ánál fo gva illetékmente s.



Indokolás

I.
Litér telepüIés SzavazatszélmláIő Bizoítsága a szavazatszámláIást követően megállapították a
p o 1 g árme st er v áIasztás szav azőköri ere dm ényét.
A Helyi YáIasztási Bizottság a szavazőköri jegyzőkönyv(ek) alapján a Helyi Yálasztási Iroda
írásbeli jelentése, a jelentéshez csatolt informatikai rendszerben elvégzett ellenőrzésről
kinyomtatott jegyzék, továbbá a szavazőköri jegyzőkönyv(ek) és a számítógépes adatok
egyezőségének ellenőrzése a|apján megáIlapította a polgármestet váIasztás eredményét. Az
eredményről jegyzőkönyvet állított ki, melyben megállapítoíta, hogy a váIasztás eredményes
volt.
A bizottság a jegyzőkönyvben megállapította továbbá a szavazatok száméú, jelöltenként. A
megválasztott polgármester neve: VARGA MIHALY

il.
A bizottság a határozatoí a Ve. 301.§- a, a 307A{.§ (1) bekezdése, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
váIasrtásín a váIasztási irodák hatáskörébe tartoző feladatok végrehajtásának részletes
szabályairől és a választási ellarásban hasznáIandő nyomtatványokról szóló 20l20I9. (VII.30.)
IM rendelet 17.§-a és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasáásáról szóló
2010. évi L. törvény 12.§-a alapjánhoztameg.

ilI.
A jogorvoslat lehetőségérőI, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) - (3) bekezdésein,221. § (1)
bekezdésén,223. § (1) bekezdésén,224. § (1)-(4) bekezdésein, 225.§-án,24|.§ (2)
bekezdésén és 307/P.§ (2)bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentességről szőlő rájékoztatás az illetékekrőI szőIő 1990. évi XCIIL törvény 33.§
(2)bekezdés 1. pontján alapul.
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