
Hantosi Helyi Választási Bizottság
2434 Hantos, Nagylóki út 3.

JEGYZŐXÖNYV

Készült: 2019. október hó 13. napján 22.15 órai kezdettel a Simon László Művelődési Ház
(2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) Kistermében, a Hantosi Helyi Választási Bizottság (a
továbbiakban: HVB vagy bizottság) nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Nagy Gyuláné HVB elnök
Némethné Hóringer Margit HVB elnökhelyettes
Fodor Miklósné HVB tag
Vancsik Vivien HVB tag
Varga Antal HVB tag

HVI részéről: dr. Ambrózi Sándor HVI vezető
Répásiné Finta Ágnes HVI tag, jegyzőkönywezető
Nyári Anita HVI tag

Jelen|éti ív a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Nagv Gvuláné HVB elnök: Köszönti a jelenlevőket. Megállapítja, hogy a bizottság 5
megválasztott és esküt tett tagjából 5 tag jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést
megnyitja. A Ve. értelmében a bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az elnök, egy választott ta§, valamint a HVI vezetője vagy képviseletében a
HVI tagja hitelesíti aláírásával. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Fodor Miklósné
bizottsági tagot.

A bizottság egyhangú 5 igen szavazattal meghozta az ülés 1. jegyzőkönyvbe foglalt
dÖntését, az ülésről készülő jegyzőkönyv jegyzőkönyv-hitelesítőjének Fodor Miklósné
HVB tagot megválasztotta.

Nagv Gvuláné HVB elnök: Ismerteti a bizottság napirendjének tervezetét.

Napirend tervezet:

1 . A polgármester-vála szás v álasztási eredményének megállapítása
Előadó: HVB elnök

2. A helyi önkormányzati képviselőkválasztása választási eredményének megállapítása
Előadó: HVB elnök

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

A bizottság egyhangú 5 igen szavazattal meghozta az ülés 2. jegyzőkönyvbe foglalt
döntését, a javasolt napirendet elfogadta.

1. Napirend: A polgármester-választás választási eredményének megállapítása
Előadó: HVB elnök



dr. Ambrózi Sándor HVI vezető: Ismerteti a polgármester-választás választísi
eredményének megállap itásfua vonatkozó jogszabályi előírásokat:

Ve. l99. §: A szavazatszámlálő bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapída
a választás szav azóköri eredményét.

Ye.202. § (l) bekezdés: A szavazőköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet
kell készíteni.

Ve. 200. §: A választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság kivételével - határozattal
állapítja meg a választás eredményét. Ahaározat mellékletétképezi az eredményről kiállított
jegyzőkönyv.

Ve. 307/N § (1) bekezdés: A helyi választási bizottság a szavazőköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni
választókerületi választás szavazőköri eredményeit, és megállapítja aválasztás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 20l0. évi L. törvény
(a továbbiakban: Övjt.) l2. § (2)bekezdése szerint polgármester, főpolgármester az a jelőÍt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Naev Gvuláné elnök: Ismerteti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napjfua kitűzött általános választásán a polgármester szayazólapok
szavazatszámlálása eredményeképpen Hantos község szavazőkőrében az alábbi szavazóköri
eredmény alakult ki:

Az Övjt. 12. § (2) bekezdése alapján a választás eredményeképpen Hantos községben a
polgármester Kovácsné Kardos Valéria lett. Javasolja, hogy a bizottság az eredményt
megállapító jegyzőkönyv alapján a polgármester-választás eredményét állapítsa meg. Kéri,
hogy aki ezzel egy etért, kézfeleme lésse l szav azzon.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a jelenlévő 5 tag szavazásáva\,5 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal a következő döntést hozta:

Hantosi Helvi választási Bizottsáe
20 l20l9. (X.l3.\ határozata

a polgármester-választás választási eredményének megállapításáról

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 307A.l. § (l) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szóló 20t0. évi L. törvény (a
továbbiakban: Övjt.) l2. § (2) bekezdésében foglaltakra, a helyi önkormányzati képviselő[ és
polgármesterek 20l9. október l3. napjára kitűzött általános válaszásán a jelen határozat

Szavazólapi
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet Ervényes szavazatok
száma
(db)

l Tóth János fiisgetlen 79
2. Varga Lászlő fiiggetlen l03
J. kovácsné kardos valéria fiiggetlen 182



Szavazólapi
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet Ervényes szavazatok
száma
ídb)

l Tóth János lliggetlen 79
z. Varga Lászlő íüsgetlen l03
1J. kovácsné kardos valéria fiiggetlen l82

mellékletét képező eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján Hantos község tekintetében a
polgármester-választás eredményét az alábbiakban állapítja meg:

A Hantosi Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Hantos községben a
megválasztott polgármester KoVÁcsNr KARDOS VALERIÁ független jelölt lesz.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat kőzzétételét a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségének hirdetőtábláján, továbbá a wűw.hantos,hu
honlapon.

A válaszási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Fejér
Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) címezve,
de a Hantosi Helyi Válaszüísi Bizottságához (2434 Hantos, Nagylóki út 3, hivata|@hantos.hu)
kell benyújtani. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
lehet benyújtani oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalátől
számított harmadik napon, azaz 2019. október 16. napján 16.00 óráig megérkezzen. A
határidő jogvesztő.

A szavazatszámláló bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye. A választási bizottságnak avá|asztás eredményét megállapító döntése ellen
a szavazatszámlálő bizottság szavazőkőri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy a szavazőköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kel| a kérelemnek aYe.223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külftjl,dön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosíóval, a személyazonosságát igazolő igazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szewezet vagy más szewezet esetében a bírósági nyilvántarüísba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozaának
meghozataláig visszavonhatÓ, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból
fo lytathad a. A fe l l ebbe zés tár gyi i l l etékmentes.

Indokoltís

Az Övjt. 12. § (l) és (2) bekezdése értelmében a polgármestert és a főpolgármestert a
telePülések választópolgárai közvetlenül választják. Polgármester, főpolgármester az a jelőlt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.



A Ve. l99. § szerint a szavazatszámlálő bizottság a szavazatok megszámlálását követően
megállapítj a a választás szavazóköri eredményét.

A Ye. 202. § (l) bekezdés szerint a szavazóköri, valamint a válaszási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni.

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

Ve.307A'{ § (l) bekezdése alapján a helyi választási bizottság aszavazőkörijegyzőkönyvek
alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni
választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapída avá|asztás eredményét,

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a felsorolt jogszabályhelyeknek megfelelően, a
szavazatszámlást és a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően a rendelkező részben
fog|altak szerint megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 20l9.
október 13, napjára kitűzön általános választásán Hantos község tekintetében a polgármester-
választás eredményét.

A döntés jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek, továbbá a Ve. l0. § (l) és (3)
bekezdése,46.§,22l. § (l) bekezdése,223. §,224. § (l)-(4) bekezdése, 225. §-a,230. §-a,
24l. § (l)-(2) bekezdése, 307lP § (2) bekezdés c) pontja, és az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. pontja képezik.

Hantos, 20l9. október 13.

Nagy Gyuláné
elnök

2. Napirend: A helyi önkormányzati képviselők választása választási eredményének
megállapítása

dr. Ambrózi Sándor HVI vezető: Ismerteti a helyi önkormányzati képviselő választás
eredményének megállap ításfua vonatkozó jogszabá|yi előírásokat:

Ve, l99. §: A szavazatszámlálő bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja
a választás szavazóköri eredményét.

Ye.202. § (1) bekezdés: A szavazőköri, valamint avá|asztási eredményről jegyzőkönyvet
kell készíteni.

Ve. 200. §: A választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság kivételével - határozatál
állapítja meg a választás eredményét, Ahatározat mellékletétképezi az eredményről kiállított
jegyzőkönyv.

Ve. 307/N § (l) bekezdés: A helyi választási bizottság a szavazőköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás vá|aszás vagy az egyéni
választókerületiválasztás szavazóköri eredményeit, és megállapítja aválasztás eredményét.

Az Övjt. l3. § (1) bekezdése szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.



Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számű szavazatoí
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Nagylóki Helyi Választási Iroda vezetőjének a Ve. 306. § (2) bekezdése alapján meghozott
határozata értelmében Hantos községben a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a képviselő-testület megválasztandó tagjain ak száma 4 fő.

Naev Gyuláné elnök: Ismerteti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napjára kitűzött általános vá|asztásán az egyéni listás szavazőlapok
szavazatszámlálása eredményeképpen Hantos község szavazőkörében - a szavazőköri és
eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján - az alábbi szavazőkőri eredmény alakult ki:

Kovácsné Kardos Valéria polgármesterként megválasztásra került, így az egyéni listáról
törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép az Övjt. l3. § (3)
bekezdése alapján. A Hantosi Helyi Választási Bizottság az Övjt. t3. § (l) bekezdésére
tekintettel megállapída, hogy a választás eredményeképpen - az eredményt megállapító
jegyzőkönyvben rögzített érvényes szavazatok száma szerinti sorrendben - Hantos községben
a következő j e lö ltek szereztek hely i önkor mány zatl képv ise lő i mandátumot :

Javasolja, hogy a bizottság az eredményt megállapíó jegyzőkönyv alapján az egyéni listás
képviselőválaszás eredményét állapítsa meg. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a jelenlévő 5 tag szavazásáva|,5 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal a következő döntést hozta:

Hantosi Helyi választási Bizottsáe
21 l20 19. (X.13.\ határozata

a képviselŐ-testület tagiai választása választási eredményének megállapításáról

Szavazólapi
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet Ervényes szavazatok
száma (db)

l Fodor János íüeeetlen l23
2. kovácsné kardos valéria tüggetlen 237
3. Busvik katalin fiiggetlen 89
4, Nagyné Gombos Katalin flissetlen 1l6
5. kertész szandra íiiggetlen 99
6. Kohl Balázs íiiggetlen l26
7. Nagy Atti|a fi.iggetIen l83
8. ]'óth Erik fiiggetlen 76
9. kapás Dániel fiissetlen 121

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet Ervényes szavazatok
száma (db)

l Naey Attila füeeetlen l83
2. Kohl Balázs fiissetlen 126
J. Fodor János fiissetlen 123
4. Kapás Dániel fiiggetlen 12l



A Hantosi Helyi VálasztásiBizottság avá|asztási eljárásról szóló 20|3. évi XXXU. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 307nl{. § (l) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásárő| szóló 20l0. évi L. törvény (a
továbbiakban: Övjt.) l3. § (l) bekezdésében foglaltakra,ahelyi önkormányzati képviselő[ és
polgármesterek 20l9. október l3. napjára kitűzött általános választásán a jelen határozat
mellékletét képező eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján Hantos község tekintetében
az egyéni listás képviselőválasztás eredményét az alábbiakban állapítja meg:

Kovácsné Kardos Valéria polgármesterként megválasztásra került, így az egyéni listáról
tÖrÖlni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép az Övjt. 13. § (3)
bekezdése alapján. A Hantosi Helyi Választási Bizottság az Övjl13. § (1) bekezdésére
tekintettel megállapítja, hogy a választás eredményeképpen - az eredményt megállapító
jegyzőkönyvben rögzített érvényes §zavazatok száma szerinti sorrendben - Hantos
kÖzségben a következő jelöltek szereztek helyi önkormányzati képviselői mandátumot:

A Hantosi Helyi Választási Bizottság elrendeli a haüírozat kőzzétételét a Nagylóki Közös
Önkormány zati Hivatal Hantosi Kirendeltségének hirdetőtábláj án, továbbá a wíw.hantos.hu
honlapon.

A válaszási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi
személy,jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Fejér
Megyei Területi Válasáási Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) címezve,
de a Hantosi Helyi YálasztásiBizottságához (2434 Hantos, Nagylóki út 3, hivatal@hantos.hu)
kell benyújtani. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
lehet benyújtani oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalátől
számított harmadik napon, azaz 2019. október 16. napján 16.00 óráig megérkezzen. A
határidő jogvesztő.

A szavazatszámlálő bizottság szavazőköri eredményt megá|lapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fe|lebbezéssel
egYÜtt van helye. A választási bizottságnak aválasztás eredményét megállapító döntése ellen
a szavazatszámlálő bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő

Szavazólapi
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet Ervényes szavazatok
száma (db)

l Fodor .János független l23
2. kovácsné kardos valéria független 237
3. Bugvik katalin fiiggetlen 89
4. Nagyné Gombcls Katalin fiiggetlen l16
5. kertész szandra független 99
6. Kohl Balázs í-üesetIen l26
7. Nagy Attila füssetlen l83
8. Tóth Erik független 76
9. kapás Dániel fiiggetlen 12l

Sorszám Jelölt neve Jelölő szewezet Ervényes szavazatok
száma (db)

l Naey Attila íiiggetlen l83
2. Kohl Balázs fiiggetlen l26
3. Fodor János íiiggetlen l23
4. kapás Dániel íiiesetlen 12l



voltára, vagy a szavazőkőri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek aYe.223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külftj|dön éIő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazolő ígazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyllvánártásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának
meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból
fo lytathad a. A fe l lebbe zés tár gy i i l l etékmente s.

Indokolás

A Nagylóki Helyi Választási Iroda vezetőjének a Ve. 306. § (2) bekezdése alapján meghozott
határozata értelmében Hantos községben a 20L9. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a képviselő-testület megválasztandó tagjain ak száma 4 fő.

Az Övjt. l3. § (l) bekezdése alapján egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani,hogy az egyenlő számű szavazaíot
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A l3. § (3) bekezdése alapjánha az egyéni
lista je|öltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a
következő legtöbb szavazatot e|ért jelölt lép.

A Ve. l99, § szerint a szavazatszámlálő bizottság a szavazatok megszámlálását követően
megállapítj a a választás szavazóköri eredményét.

A Ye. 202. § (l) bekezdés szerint a szavazóköri, valamint a válaszási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni.

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

Ve. 307/]rtr § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság aszavazőkörijegyzőkönyvek
alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni
választókerületi választás szavazőköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a felsorolt jogszabályhelyeknek megfelelően, a
szavazatszámlást és a szavazőköri jegyzőkönyv kiállítását követően a rendelkező részben
foglaltak szerint megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 20l9.
október l3. napjára kitűzött általános választásán Hantos község tekintetében a képviselő-
testül et tagi ai válas ztásának vál asztási eredményét.

A döntés jogalapját a fent meg|elölt jogszabályhelyek, továbbá a Ve. l0. § (l) és (3)
bekezdése, 46. §, 22l. § (l) bekezdése,223. §,224. § (1)-(4) bekezdése, 225, §-a,230. §-a,



24l. § (l)-(2) bekezdése,307lP § (2) bekezdés c) pontja, és az illetékekről szóló l990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. ponda képezik.

Hantos, 20l9. október l 3.

Nagy Gyuláné
elnök

Naev Gvuláné elnök: Több napirendi pont nem lévén megköszönte a jelenlévők munkáját, a
HVB ülésétbezárta.
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