Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának
222/2019. (X. 14.) számú határozata
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága – a 2019. október hó 14. napján tartott
ülésén – az egyéni választókerületi választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a
következő
határozatot:
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága jelen határozat mellékletét képező
jegyzőkönyv szerint állapítja meg Győr Megyei Jogú Város 16. számú egyéni
választókerületében az önkormányzati képviselő választás eredményét.
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani a szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények
összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést
személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus
levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 17-én
16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra
hivatkozást,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik
személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának
típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés
illetékmentes.
Indokolás
I.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 202. § (1)-(2)
bekezdése szerint a szavazóköri választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a
választási bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látnak el.
A 16. számú egyéni választókerületbe tartozó, 093-096. számú szavazókör szavazóköri
jegyzőkönyveinek összesítése alapján az önkormányzati képviselők választásán a
névjegyzékben és a mozgóurnát igénylők jegyzékében szereplő 4896 fő választópolgár közül
2348 fő jelent meg. Az érvényes szavazatok száma 2312, míg a bélyegzőlenyomattal ellátott
érvényteleneké 34 volt. Mindezek alapján a következők szerint alakult jelöltenként az érvényes
szavazatok száma:
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Sorszám

Név

1.
2.
3.
4.

Géberné Magyar Éva
Lauter Klaudia
Ágoston Edina

5.

Szabó Jenő István

Komáromszky Attila

Jelölő szervezet/független
jelölés
Mi Hazánk Mozgalom
Civilek Győrért Egyesület
Összefogás Győrért Egyesület
DK-MOMENTUM-MSZPJOBBIK-LMP
FIDESZ-KDNP

Érvényes
szavazatok
száma
121
171
66
600
1354

II.
A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás
vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás
eredményét.
Az egyéni választókerületi választás eredményéről szóló jegyzőkönyv mintáját a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 33. melléklete tartalmazza.
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A Választási Bizottság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésén, 44. § (1)
bekezdésén, 46. §-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 14. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén,
223-225. §-án, 241. § (1)-(2) bekezdésén, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az
illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján
alapul.
Győr, 2019. október hó 14. napján
Dr. Gál Miklós
HVB elnöke
A határozatot kapják:
1.) Irattár
2.) Jelölt – Ágoston Edina
3.) Jelölt – Géberné Magyar Éva
4.) Jelölt – Komáromszky Attila
5.) Jelölt – Lauter Klaudia
6.) Jelölt – Szabó Jenő
7.) Jelölő szervezet – Összefogás Győrért Egyesület
8.) Jelölő szervezet – Mi Hazánk Mozgalom
9.) Jelölő szervezet – DK
10.) Jelölő szervezet – MOMENTUM
11.) Jelölő szervezet – MSZP
12.) Jelölő szervezet – JOBBIK
13.) Jelölő szervezet – LMP
14.) Jelölő szervezet – Civilek Győrért Egyesület
15.) Jelölő szervezet – FIDESZ
16.) Jelölő szervezet – KDNP
17.) HVI
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