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Helyi Vdlasztrisi Bizottsrig
8196 Lit6r, Almos utca 37. Tel./Fax: 88/598-016

3112022. (VI.26.) HVB hat:irozat

Litdr Helyi Villaszt6si Bizotts6ga a vdlasztiisi eljrlr6sr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI. tcirv6ny (a
tov6bbiakban: Ve.) 307,N.$ (1) bekezd6se alapj6n, meghozta az alibbi d6ntdst:

Litdren a 2022. dvi id5ktizi polgiirmester v6laszt6s eredm6nyes volt
Lit6r polg6rmestere

OSVATH 6RS

A Bizottsig aje16ltenkdnt leadott szavazatok sziimiit a hatiirozat jegyzokrinyv melldklete
szerinti tartalomban halfu ozza meg.

A hatirozat ellen a k6zponti ndvjegyzdkben szerepl6 vrilaszt6polgiir, jet<ilt, jelcil6 szervezet,
tov6bb6 az iigyben drintett termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemdlyisdg n6lktili szeruezet a

Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett, de a litdri Helyi V6lasztiisi Bizotts6giiniil (cim: 8200
Veszpr6m Megyeh6z t6r 1., fax.:06-88-545-012, emall: jegyzo@vpmegye.hu) eloterjesztett
fellebbezdst nyriithat be.

A v6laszt6si bizotts6gnak a v6lasztds eredm6ny6t megiillapit6 d<int6se ellen:
a) a szavazatszimLil6 bizottsrig szavaz6kciri eredm6nyt megrillapit6 drjnt6s6nek tdrv6nysdrto
volt6ra, vagy
b) a szavaz6ktiri eredmdnyek 6sszesitds6re 6s a v6lasztrisi eredmdny meg6 apitrisilLra vonatkoz6
szabAlyok megsdrtdsdre hivatkoz6ssal lehet fellebbezdst benytjtani.

A fellebbezdst rigy kell benyujtani, hogy az, legkdsobb a megt6madoft hat6rozat meghozatalAt6l
sz6mitott harmadik napon megdrkezzen a meglirmadott hat6rozatot hoz6 viilasztisi
bizoftsighoz. A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyitdkok is felhozhat6k.

A fellebbezdsnek tartalmamia kell a kdrelem Ve. 241.9 (2) bekezddse szerinti alapj6t, a k6relem
benyfjt6j6nak nev6t, lakcimdt (szdkhelydt) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhelydt<il) elt6r postai
drtesit6si cimdt, valamint a kdrelem benyfjt6j6nak szem6lyi azonosit6jrit, illetve, ha a kiilftildrin
616, magyarorszigi lakcimmel nem rendelkez<i vrilaszt6polgdr nem rendelkezik szemdlyi
azonosit6val, a magyar 6llampolgirs6g6t igazol6 okirat6nak tipusiit ds sziimiit, vagy szervezel,
vagy miis szervezet esetdben a bir6srigi nyilv6ntart6sba-v6teli szrimiit. A fellebbezds
@rtalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxsziimiit vagy elektronikus levdlcimdt, illetve kdzbesitdsi
megbizottjrinak nev6t ds telefaxszilmiit vagy elektronikus lev6lcim6t.

A fellebbez6sre ir6nyad6 hat6rid6 jogveszlo, az a halinidl utols6 napjrin l6 6rakor jrir le. Az
eljrir6s t6rgyrinril fogva illet6kmentes.



Indokolris

Litdr teleptilds Szavazatszbmlii6 Bizottsriga a szavazatsz{mlil6st kdvet6en megillapitottdk a

polgarmester valaszt6s szavaz6kdri eredm6ny6t.
A Helyi Vrilasztrisi Bizottsig a szavaz6kdri jeglz6kdnyv(ek) alapjiin a Helyi V6lasZiisi Iroda
ir6sbeli jelentdse, a jelentdshez csatolt informatikai rendszerben elv6gzett ellen6rz6sr6l
kinyomtatott jegyz6k, tovribbrl a szavaz6kriri jegyz6kdnyv(ek) ds a sz6mit6g6pes adatok
egyez<isdgdnek ellen<jrzdse alapj6n meg6llapitotta a polgdrmester v6lasztiis eredmdnydt. Az
eredm6nyrol jegyz6k6nyvet 6llitott ki, melyben meg6llapitotta, hogy a v6lasaris eredmdnyes
volt.
A bizottsrig a jegyzokcinyvben megrillapitotta tovribbii a szavazalok sziimiit jel<iltenk6nt. A
megviilasztott polgiirmester neve: Osvdth Ors

II.

A bizotts6g a hat{rozatot a Ve. 301.$- a. a 307.4I.$ (l) bekezddse, a helyi 6nkormrinyzati
k6pvisel6k ds polgiirmesterek vilasais6n, valamint a nemzetis6gi dnkormrinyzati kdpvisel6k
v6laszt6siin a v6laszt6si iroddk hatriskdrdbe tartoz6 feladatok v6grehajt6srinak rdszletes
szab6lyair6l 6s a vrilasztrisi eljdrrisban haszn6land6 nyomtatvdnyokr6l sz6l6 20/2019. (VIL30.)
IM rendelet 17.$-a ds a helyi <inkormiinyzati k6pvisel6k 6s polgilrmesterek villaszt6siir6l sz6l6
2010. 6vi L. tdrvdny 12.$-a alapj6n hozta meg.

I II.

A jogorvoslat lehet<is6gdrol. benytjt6s6nak helydr6l 6s hatriridej6rril, valamint a jogorvoslat
benyfjtesrnak feltdteleir6l val6 trijdkoaatrls a Ve. 10. $ (l) - (3) bekezddsein, 221. $ (1)
bekezd6sdn,223. $ (1) bekezddsdn, 224. $ (l)-(4) bekezddsein,225.$-'in,241.$ (2) bekezd6s6n
ds 307,?.$ (2) bekezd6s c) pontjan alapul.
Az illet6kmentess6gr6l sz6l6 tejdkoaatris az illet6kekr6l sz6l6 1990. dvi XCIII. tdrvdny 2.
melldklete XIII/8. pontjrin alapul.
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Hely'i Vrilasztrisi Bizotts:ig
tll96 Lit6r, Almos utca 37. Tel./Fax: 88/598-016

3512022. (VI.26.) HVB hat:irozat

Lit6ri Helyi V6laszt6si Bizottsiiga a v6[asa6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI. tcirvdny (a
toviibbiakban: Ve.) 307,N.$ (l) bekezddse alapjiin, meghozta az aliibbi ddnt6st:

Lit6ren a 2022.6vi id6krizi rrnkormrinyzati kdpviselo viilasztiis
eredm6nyes volt.

Litdr egy6ni list6s dnkorm6nyzati kdpvisel<ii

Hegyessy-Takrics Edit
Fekete Tamds
Dr Gyurika Istv6n Gribor
Auerbach Jinos
Frank Csatra
Igrinyi Zsolt Lriszki

A Bizottsrig a jel6ltenkdnt leadott szavazatok sz6miit ahatfuozat jegyz6kdnyv mell6ktete
szerinti tartalomban hatirozza mes.

A viilasztrisi bizottsrignak a viilasztiis eredmdnydt megrillapit6 ddntdse ellen:
a) a szavazatszitm1616 bizottstig szavaz6kciri eredmdnlt megrillapit6 d6nt6sdnek tdrvdnysdrt6
voltiira, vagy
b) a szavaz6k6ri eredm6nyek 6sszesitdsdre 6s a vilasztrisi eredm6ny meg6llapitrisdra vonatkoz6
szabrilyok megsdrtdsdre hivatkozdssal lehet fellebbezdst benytjtani.

A fellebbez6st tgy kell benyrijtani, hogy az legkds6bb a megtrimadott hatiirozat meghozataliit6l
sziimitott harmadik napon meg6rkezzen a megtitmadott hatarozatot hoz6 v6lasztrisi
bizottsdghoz. A fellebbezdsben [j tdnyek ds bizonyit6kok is felhozhat6k.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a kdrelem ve. 241.g (2) bekezd6se szerinti alapj6t, a k6relem
benyrljt6jrinak nevdt, lakcimdt (szdkhelydt) 6s ha a lakcim6t6l (sz6khety6tol) eltdr - postai
drtesitdsi cimdt, valamint a kdrelem benytjt6jdnak szem6lyi azonosit6j6t, illetve, ha a kiilftildrin
616, magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkez<i viilaszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a magyar rlllampolgiirs6grit igazol6 okiratinak tipus6t ds sz6mrlLt, vagy szervezet,
vagy m6s szer.vezel eset6ben a bir6siigi nyilv6ntart6sba-vdteli sziim6t. A fetlebbez6s
turtalmazhatja benytijt6j6nak telefaxsziim6t vagy elektronikus levdlcim6t, illetve kdzbesitdsi
megbizottj6nak nevdt ds telefaxsz6Lm6t vagy elektronikus lev6lcim6t.

A hatirozat ellen a kiizponti ndvjegyzdkben szerepl6 vrilasa6polgrir, jel6lt, jel<il6 szervezet,
tovitbb| az iigyben 6rintett termdszetes ds jogi szemdly, jogi szem6lyisdg ndlkiili szervezet a
Tertileti V6laszt6si Bizottsaghoz cimzett, de a litdri Helyi V6lasr6si Bizons6g6niil (cim: 8200
Veszprdm Megyeh6z t6r 1., fax.:06-8 8-545-012, emall: jegyzo@vpmegye.hu) eltiterjesztett
fellebbez6st nytjthat be.



A fellebbezdsre ir6nyad6 hatririd6 jogvesao, az a hatirido utols6 napjAn 16 6rakor jrir le. Az
eljrir6s tdrgyrinril fogva illet6kmentes.

Indokolrls
I.

Litdr teleptil6s Szavazatszfunrlal6 Bizottsriga a szavazalszbmliList ktjvet<ien meg:lllapitottdk az

egy6ni vrilaszt6kertiLleti viilaszt6s szavaz6kdri eredm6ny6t.

A Helyi V6taszt6si Bizottsiig a szavaz6kciri jegyz<ik6nyv(ek) alapjrin a Helyi ViiLlasztiisi Iroda

irrisbeli jelent6se, a jelent6shez csatolt informatikai rendszerben elvdgzelt ellen6rzdsr<jl

kinyomtatott jegyzdk, tov6bbii a szavaz6kdri jegyzokdnyv(ek) ds a sz6mit6gdpes adatok

egyez<isdg6nek ellen6rz6se alapjrin meg6llapitotta az egy6ni vdlaszt6keriileti v6laszt6s

eredmdny6t. Az eredm6nyrcil jegyz6ktinyvet rillitott ki, melyben meg6llapitotta, hogy a

v6laszt6s eredmdnyes volt.
A megvdlaszthat6 k6pviseltik szima: 6 fo
A megviilasztott kdpvisel6k szitma: 6 fo
A bizottsag ajegyz6kdnyvben megrillapitotta toviibbri a szavazatok szim6t jeldltenk6nt.

A megv6lasztott kdpvisel<ik neve, azonosit6j a szavazatainak sziirna (el6l6 szervezete):

Hegyessy-Tak6cs Edit
Fekete Tamis
Dr Gyurika Istv6n Gibor
Auerbach Jdnos
Frank Csaba
Igrinyi Zsolt Ldszki

161

171
187
206
240
28s

117

383
126
365
356
428

II.
A bizottsdg a hat6rozatot a Ve. 301 .$- a, a 307,N.$ (l ) bekezddse, a helyi dnkormrlnyzati

kdpviselok ds polgdrmesterek v6laszt6s6n, valamint a nemzetisdgi dnkormrinyzati k6pvisel6k
vrilasztdsin a v6lasztisi irodiik hatrisktir6be tartoz6 feladatok v6grehajtiisiinak r6szletes

szabillyai16t 6s a viilasa6si eljrirasban hasznriland6 nyomtaftanyokr6l sz,6lo 20/2019. (vI1.30.)

IM rendelet l7.g-a ds a hetyi tinkormiinyzati kdpvisel6k ds polgrirmesterek v6lasa6sdr6l sz6l6

2010. 6vi L. tcirvdny 12.$-a alapj6n hozta meg.

III.
A jogorvoslat lehetos6gdr6l, benyrijtdsanak helydr6l 6s hatdridej6r<il, valamint a jogorvoslat

benytjtrisdnak feltdteleir6l val6 ti\ikoztatits a Ve. 10. $ (l) - (3) bekezd6sein, 221. $ (1)

bekezddsdn,223. $ (1) bekez d€s8t,224. $ (1)-(4) bekezd6sein,225.$-6n,241.$ (2) bekezd6s6n

6s 307/P.$ (2) bekezdds c) pontjrin alapul.
Az illet6kmentess6grol sz6l6 trij6koztat6s az itletdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. t6rv6ny 2.

mell6klete XIII/8. pontjdn alapul.
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