
A Hermánszeg Helyi Választási Bizottság
1812014. @.12 .) határozata

A Hermánszeg Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október
12. napiára kitűzött általano s váIaszíásán a Szabolcs-Sztmtir-Bereg megyei Hermánszeg
településen a polgármester vélasztásáről készilt szavazóköri jegyzőkönyv alapjárr a

polgármester választás eredményének megállapít ása tfugyában meghozta a következő

határozatot:

A Hermánszeg Helyi Valasztási Bizottság a helyi önkormanyzati képviselók 2014, év október
12. napjára kitúzött általános választásán a Szaboics,Szatmár-Bereg megyei Hermánszeg
településen a polgármester v álaszlásának eredményét jelen hatarozat meliékletét képező és két
eredeti példányban elkészített ,,Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester válasáásaról címú
jegyzőkönyv szerint állapítj a meg.

A Hermránszeg Helyi Válasáási Bizottság elrendeli a hatátozat kőzzétéklét a Hermánszeg
Önkormányzat hirdetótábláján, és a www.hermánszeg.hu megnevezésű honlapján.

A hatfuozat ellen annak meghozataláíől számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgar, jelölt, jelölő szeryezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, .jogi személyiség nélküli szeNezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Szabolcs-Szatmrár-Berg Megyei Területi Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést nyújthat be a Hermánszeg Helyi Válasáási Bizoítságnál ( 4735
Szamossályi, Kossu,ü űt 25;' , fax:..:06'44|566:077, e-mail:korjegyzoseglszamossalyi@t-
online.hu ). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október . hó 15,

napján 16.00 óráig megérkezzen.

A választási bizottságnak a választás eredrnényét megállapító döntése eilen
a) a szavazatszám|álő bizotlság szavazőköri eredrnénlt megállapító döntésónek

törvénysértő voltara, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapitásara

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszétrnláló btzottság szavazóköri eredményt megállapító döntése elien csak a
választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.

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

Y e.) 223, § (3) bekezdése szerinti alapját,
ó/ a kérelem benyújtójanak nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külft'ldön élő,

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

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcírnét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxs zétttlát vagy clektronikus levélcímét.
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Hermárrszeg, 2014. október 12.

A határozatról értesülnek:

1. A Helyi Válasáási Bizottság megbízott tagjai
2. Irallár



A Hermánszeg Helyi Választási Bizottság
18l20I4. (X,12 .) határozata melléklete

(4/2014. (n, 24,) IM rendelet 28. melléklete szerintijkv.
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rrcvzőxönw n poLGÁnMrsren vÁnszrÁsÁnól
szAíoLcs-szATMAR-BEREG megye Hermánszeg, oo1. számú szavazókör T_P 16-054-001-8

L. számú példány
KészüIt 2014.10.12 napján, a szavazóhelyiség címe: Hermánszeg Kossuth Lajos utca 25. ( MŰvelődési Ház )

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: ob : o a
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó vá|asztópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapitotta, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban,elhelyeztq az el|eFőrző |apot,

Az e|sőként szavazó választópolgár l/t4 t,t ttj l tl nú
neve

A szavazás lezárásának időpon§a:

A mozgóurnában az ellenő.;:ő lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazÓ|apok érvénytelenek. .'- A visszautasítottak jegyzékén szerep|ők száma: J

szAvAzATsáM LALó BrzorrsÁG

]/.Q i í
ö 

^-L 
J§ka*

DtHOpt tala >,

; cs QÉttO i },l'l.,o5,



6=..-1!

SZABOLC+SZATMÁR-BEREG megye Heímánszeg, oO1. számú szavazókör TP 16-054-001-8

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 237 A Szavazóként megjelent választópolgárok száma: W g 4 
-f"

Rontott szavazólapok száma:

Urnában léVő,bélyegzónyomat

nélküli szavazólapok száma:

l,.]rnában léVő, lebélyegzett

szavazólapok száma:

Eltéré§ a szavazóként

megjelentek számától :

(többlet| +/hiány] -)

Érvénytelen lebélyegzett

szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma:

E=D-B,D=F+G,
G = a jelö|tenkénti szavazatok száma összesen
Aa szsz9 a szavazatokat } alkalommal
számolta meg.

1. Badar László 110 13 /i

2,GyőÉi Erzsébet 121 55
{)

4g4

a

5

4s6

A választás eredménye:

A választás eredménytelen volt,
mert a legtöbb szavazatokat szerző
je|öltek azonos számú szavazatot kaptak.

A választás eredményes volt,
a megválasztott polgármester neve:



szAvAzóKöRI JEGYZőKöNW A MEGYEI önxonuÁnvzlrr xÉpvrsrlőx vÁuszrÁsÁnól
szABjlcs-szATl.{Án-srnre megye Hermánszeg, oo1. számú szavazókör MK 16-054-001-8

L . számú példány
Készü|t 2014.10.12 napján, a szavazóhelyiség címe: Hermánszeg Kossuth Lajos utca 25. ( MűVelődési Ház )

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: 0ó ,fu
A szavazatszámláló bizottság és az e|sőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megá|lapi'totta, hogy az

A szavazás lezárásának időpontja: 49 :q,
A mozgóurnában az ellenőző lap benne Volt / nem Volt benn", 

Ve§*it3[:i:iH;,,á€í"]:5:ái#::tr5."\

SZAVAZATSZAM LALO BIZOTTSAG

neve

Dt Sts((D O o' l"' Jirrc{"-

l'c § CE ilc-ő



SZABOLGS-SZATMÁR-BEREG m€gye Heímánszeg, OO1. számú szavazókör MK 16-054-001-8

Rontott szavazólapok száma:

Urnában lévő,bélyegzőnyomat

nélküli szavazólapok 5ámaI

Urnában lévő, lebélyegzett

szavazólapok 5záma:

Eltérés a szavazóként

megjelentek számátóli
(többlet: +/hiány: 

'Érvénytelen lebélyegzett

szaVazólapok száma:

Érvényes szavazó|apok száma:

E=D-B,D=F+G,

o

o

494

o

4o
,4 14

A névjegyzékben lévő választópolgá rok számai 237 A Szavazóként megjelent választópolgárok száma: W7-1a

1.összEFocÁs 13r ,ll
2.DK L42 b
3.JoBBIK 154 l&
4.MszP 120 /í3
5.FIDESZ-KDNP 119 tl>a
6.NYUGoDT HÉTxözup 165 4

G = a listankénti szavazatok száma összesen
Aa szszB a szavazatokat z alkalomma|
számolta meg.

r&



, JEGYZÓKÖNWA NEMZETISÉGI SZAVAáSADATAIRÓL

szABoLcs-szATMÁR-BEREG megye H€rmánszeg,8oo. számú szavazókör 16-054-800-5
L , számú példány

Készült 2014.10.12 napján, a szavazóhelyiség címe: Hermánszeg Kossuth Lajos utca 25. ( 14űvelődési Ház )

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: o 6 : oo
A szavazatszámláló bizottsag és az elsőként szavazó Választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapi'totta/ hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozqóurnákbar! elhe

Az elsőként szavazó választópolgár 

" 
t/t+U

A szavazás lezárásának időpontja: 4 4 : cc
A mozgóurnában az ellenőrző lap benne Volt / nem Volt benne, ezért az abban lévő szavazó|apok érvénytelenek.

szAvAzATszÁMÚLÓ BIzoTTsÁG / HELYI vÁLAszrÁsl BIzoTTsÁG

elhelyezte az el|pnőrző |apot.

LuyJ lAlltj,
neVe

/áá,
a|áírása

A visszautasítottak jegyzékén szereplók száma: O

NEMZETISEG
A névjegyzékben lévő
választópo|9árok száma

szaVazóként megjelent
váIasztópolgárok száma

A szállítoborítekba zárt
borítékok száma

A B c

Roma 1 o

í]tHp t2t BlLp;z-

Qt:nOé llllas



szAvAzÓKöRI lEGyzóKöNw A TELEIüLÉsI örrronMÁí.tvzATl xÉpvrsrlóx vÁllszrÁsÁnól
SZABOLCS-SZATMAR-BEREG megye Hermánszeg, OO1. számú szavazókör TK 16-054-001-8

2 . számú példány
Készült 2014.10,12 napján, a szavazóhelyiség címe: Hermánszeg Kossuth Lajos Utca 25, ( Műve|ődési Ház )

A szavazóhelyiség nyitásának iaőpontja:Q6 ' 9o_
A szavazatszámláló bizottság és az e|sőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése e|őtt megállapította, hogy az

aláírása

A szavazás lezárásának időpontja: 40 ;oo
A mozgóurnában az ellenőrző lap benne vo|t / nem volt benne, ezért az abban |évő szavazólapok érvénytelenek.

A visszautasítottak jegyzékén szerep|ők száma: ,)

szAVAzATsáMúl-ó grzoTTsÁc

neVé

A,vYlOí.\püöOA
1s|, }, ,l

lH&u úlLL/] z:

/cJ clEn a; }./b9J



szABoLcs_szATMÁR-BEREG megye H€rmánszeg, oo1. számú szavazókör TK 16-054-001-8

A névjegyzékben lévő választópo|gá rok száma..237 A Szavazóként me9jelent választópolgárok száma: W4 41e
Rontott szavazólapok száma: Q

ffiil"i"""#ffi.:.:fl" 7l.
Urnában lévó, lebélyegzett l , . l;J;;il'J.;.J,' 

| 
4q4 

|D
Ekérés a szavazóként l l

meqielentek számától: l O Ie
(többlet| +/hiány: ) L---_J
Fruen},telen lebélyegzett | - l

szavalólapok száma: 
L 

O___]a

Érvényes szavazólapok száma: 
l rtu l"

E=D-B,D=F+G
A7 s7s7B a szavazatokat / a|kalomma|
számolta meg.

1.Apáti Miktós 165 lc+

2.Badarné Hajdu Mária l46 rl
3.Borbély Sándorné 181

4.Bakosné Kiss Judit Erzsébet t78 6q
s.Benkő Márta 22l

58
6. Borka Iswán Tamás Iz4 Jr
'O".t 

í.é TóthÍ"" 2í.6 1a
8.osztolyka Gabriélla L52 46
9. Kiss Mária 200 44

A választás eredménye:
A választás eredménves / Időközi választást
ketI tartani,6fi]-t-épviselői he|y
betöltetlen maradt.

to.Katona Barnabásné 113 (r..]

t l.sebi Róbert 130 )L
n polgármesterl tisztség elnyerése miatt az
eovéni listáról törölt íelölt neve és azonosítoia:

t2.Bálint Mária 199

Az SZSZB t"sl.r.k 99úja: frS, §!§7
bu;z* W *la Lo-Je^! /L, ) aű a- aG,-A megválasztható képviselők száma

A megválasztott képviselók száma:

A méoválasztott kéoviselők neve és

(,.

E
azonositóia

nlri pí ií,i-Js 4uE
hiltpúL rt.+irl^ t1

{

lrftt * /lt+b
l11

6ohóÉL,/ \tüúcn{tÉ 4 r,t
9 /tro-§pL.

rl l§\ +r,l')rT EPtl*riAÉj ,(+t
A Választási bizottság a következő azonosítójú jelölt

mandátumhoz jutását szavazategyenlő- r-
5ég miatt sorsolással állapÍLotta .neg: 

I o

ll


