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HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG  

40/2014. (X.12.) határozata 

 

 

A balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 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 képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján 

Balatonfűzfő településen megtartott választásán az egyéni listás választás 

eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő 

 

h a t á r o z a t o t: 

 

A balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. október 12. napján Balatonfűzfő településen megtartott 

választásán az egyéni listás választás eredményét a jelen határozat mellékletét 

képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg. 

 

A határozat ellen a 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 Veszprém Megyei 

Területi Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett 

fellebbezést nyújthat be a balatonfűzfői Helyi Választási Bizottságnál (cím: 8184 

Balatonfűzfő, Nike krt. 1., fax: 06/88/596-901., e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu). 

 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2014. október 16. napján 16.00 

óráig megérkezzen.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Ve. 200. §-a, valamint a 307/N. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság 

a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a 

szavazóköri eredményeket, és megállapítja a választás eredményét.  

A Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a választási eredményről jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 
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A választás eredményét a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 34. számú melléklete szerinti 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Fentiek alapján a balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság a választás eredményének 

megállapítása tárgyában a rendelkező részben írtak szerint határozott.  

 

A határozat a Ve. 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.  

 

Balatonfűzfő, 2014. október 13.  

 

 

Lublóy Géza 

Helyi Választási Bizottság elnöke 




