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T argy: Valasztas eredmenyenek megallapitasa. 

Zafaszentgyorgy J{e{yi VaCasztdsi (}3izottsagana{ 
13.12014. (X. 12.) szamu hatarozat 

A He1yi Valasztasi Bizottsag a 2014. evi onkormanyzati kepvise10k es polgarmesterek 
valasztasan a valasztas eredmenyenek megallapitasa targyaban meghozta az alabbi 
hatarozatot: 

A polgarmester vruasztas eredmenyes volt. A megvruasztott polgarmester: 

Kovacs Dezso fuggeden jelolt. 

A helyi egyeni listas kepviselo valasztas eredmenyes volt. 

Az egyeni listan megvalasztott helyi onkormanyzati kepviselo-testiilet tagjai: 


Buday Mihaly fuggeden jelolt 
Horvath Szabolcs fuggeden jelolt 
Polster Marietta fuggeden jelolt 
Vaski Zsolt fiiggeden jelolt 

A hatarozat ellen jogszabruysertesre hivatkozassal a Zala Megyei Teriileti Valasztasi Bizottsagnak 
dmzett (8900 Zalaegerszeg, Kosztolanyi u. 10.) fellebbezest lehet benyu.jtani. A fellebbezest 
Zalaszentgyorgy Helyi Valasztasi Bizottsaganak (8994 Zalaszentgyorgy, Kossuth lit 72.) 
szemeIyesen, levelben, telefaxon, vagy elektronikus leveIben - lehet el6terjeszteni ugy, hogy az a 
megtamadott hatarozat meghozatalat61 szanUtott harmadik napon, azaz okt6ber is-e, szerda 
16.00 6raig megerkezzen a Zalaszentgyorgyi Helyi Valasztasi Bizottsaghoz. A hatarido 
elmulasztasa jogveszt6. 
A fellebbezesnek tartalmaznia kell a jogszabalysertesre val6 hivatkozast, a benyu.jt6 nevet, 
lakdmet (szekhelyet), a lakcimt61 eltero szekhely eseten a postai ertesitesi dmet, kezbesitesi 
megbizott eseten annak nevet, dmet. Tartalmaznia kell tovabba a fellebbezest benyu.jt6 szemelyi 
azonosit6jat, illetve ha a kiilfoldon e16, magyarorszagi lakdmmel nem rendelkez6 vruaszt6polgar 
nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar allampolgarsagat igazol6 okiratanak tipusat es 
szamat, vagy jelol6 szervezet vagy mas szervezet eseteben a bir6sagi nyilvantartasba-veteli 
szamat. 
A fellebbezes tartalmazhatja benyu.jt6janak illetve kezbesitesi megbizottjanak telefaxszamat vagy 
elektronikus levelcimet. 
A fellebbezesben uj tenyek vagy bizonyitekok is felhozhat6k. 

A fellebbezest 
a) a szavazatszamlal6 bizottsag szavaz6kori eredmenyt megallapit6 dontesenek torvenysert6 

voltara, vagy 
b) a szavaz6kori eredmenyek osszesitesere es a valasztasi eredmeny megallapitasara vonatkoz6 

szabalyok megsertesere hivatkozassallehet benyu.jtani. 

Valasztasi eredmeny (polgarmester, egyeni lista) hatarozat. 1 
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INDOKOLAS 


Zalaszentgyorgy kozsegben a 2014. okt6ber 12. napjan tartott polg:irmester es helyi 
onkormanyzati kepvise16 valasztas szavaz6kori jegyz6konyve alapjan a rendelkez6 reszben 
foglaltakban megjelolt polgarmesterjelolt, illetve kepvise16jeloltek kaptak a mandatum 
elnyeresehez szukseges szamu szavazatot. 

A hatarozat a valasztasi elj:irasr61 sz616 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.) 200. §
an, a helyi onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek valasztas:ir61 sz616 2010. evi L. torveny 
13. §-an alapul 

A Helyi Valasztasi Bizottsag hataskoret aVe. 14. §-a es 328. §-a hatarozza meg. 


A jogorvoslatr61 sz616 tajekoztatas aVe. 221. § (1) bekezdese, a 223. §-a, es a 224. § (1) -(4) 
bekezdesen, 225. §-a, 241. §-an, 307/p. § (2) bekezdes c) pontjan alapul. 

Zalaszentgyorgy, 2014. okt6ber 12. 

Valasztasi eredmeny (poigarmester, egyeni iista) hatarozat. 


