HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
15/2019. (X.13.) HVB számú HATÁROZAT
A Bakonybéli Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése, 200. § , 202. § (1) bekezdése és 304. § c)
pontja, valamint 307/N. § (1) bekezdése alapján eljárva a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napján Bakonybél településen megtartott választásán a
polgármester-választás/egyéni listás választás/001. számú egyéni választókerületi választás
eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
A Bakonybéli Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napján Bakonybél településen megtartott választásán a polgármesterválasztás/egyéni listás választás/001. számú egyéni választókerületi választás eredményét
jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.
A megválasztott települési önkormányzati képviselő-testület tagjai:
Regenye Zsolt jelölt
Mészáros István jelölt
Kuti Zoltán jelölt
Nagy Árpád jelölt
Felföldi Andrea Emőke jelölt
Hüll Lászlóné jelölt
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 Bakonybéli Helyi Választási Bizottságnál (cím: 8427
Bakonybél, Pápai u 7. fax: 06/88/585-020, e-mail: jegyzo@bakonybel.hu).
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. október 16. napján 16.00 óráig
megérkezzen.
A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
A fellebbezés jogszabálysértésre hivatkozással a választási bizottság elsőfokú határozata ellen
személyesen benyújtható levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának

nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy a jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó jogszabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
Indokolás
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.
A választás eredményét a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 25. számú melléklete szerinti
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Fentiek alapján a Bakonybéli Helyi Választási Bizottság a választás eredményének
megállapítása tárgyában a rendelkező részben írtak szerint határozott.
A határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezéseken, a jogorvoslat
biztosítása a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) bekezdésén,
307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapszik.
Bakonybél, 2019. október 13.

Szökrényes Lászlóné sk.
HVB Elnök

