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Györe Község Helyi Választási Bizottsága 
7352 Györe, Petőfi S. u. 3. 

Tel: 74-459-985, e-mail: hivatal@gyore.hu 
 
 
Györe Község Helyi Választási Bizottságának 15/2019. (X. 13.) határozata egyé-
ni listás képviselő-választás eredményéről: 
 
Györe Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13-ára kitűzött önkor-
mányzati választás eredményéről szóló, 2019. október 13-án napján kelt jegyző-
könyv alapján megállapítja, hogy Györe választókerületben a választás érvényes és 
eredményes volt, megválasztásra a szavazatok sorrendjében az alábbi képviselők 
kerültek: 
 
1. Erősné Bocz Andrea, azonosítója: 168, független jelölt, 
2. Punger Tibor, azonosítója: 149, független jelölt, 
3. Zimányi Pál, azonosítója: 127, független jelölt, 
4. Tatics Zsolt, azonosítója: 155, független jelölt. 
 
A Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozat és a mellékletét képező jegyző-
könyv közzétételét Györe Község honlapján, valamint a Kakasdi Közös Önkormány-
zati Hivatal Györei Kirendeltségének hirdetőtábláján. 
A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Tolna Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz címzett, de a Györe Község Helyi Választási Bizottsághoz 
benyújtott (7352 Györe, Petőfi S. u. 3.) fellebbezéssel lehet élni. 
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 
nélküli szervezet a nyújthat be fellebbezést. 
Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással illeme a választási bizottság mérlege-
lési jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vágy elekt-
ronikus levélben lehet benyújtani. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiak-
ban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapjelt, a kérelem benyújtójának nevét, lak-
címét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 
valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szá-
mát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus le-
vélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. 
 
A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján (2019. 
október 16.) 16 órakor jár le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 
 
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak 
a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni felleb-
bezéssel együtt van helye. 
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I N D O K O L Á S  

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200. § 
alapján a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. Az ellenőrzött 
jegyzőkönyv alapján megállapítást nyert, hogy a választás érvényes és eredményes 
volt, megválasztásra a szavazatok sorrendjében a rendelkező részben felsorolt kép-
viselők kerültek. 
Fentiek alapján a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Helyi Választási Bizottság határozata a Ve. 200. §-án, a jogorvoslatról való tájékoz-
tatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) be-
kezdésein, 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. §, 307/P. § (2) bekezdésének c) pontján 
alapul. 
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 
 
A Helyi Választási Bizottság határozatának közzétételi módja: a Kakasdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Györei Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a 
www.gyore.hu honlapján való nyilvánosságra hozatal. 
 
G y ö r e ,  2019. október 13. 
 
 
 
 Szücs Lászlóné Nyisztorné Vercse Gizella 
 elnök elnök-helyettes 
 
 
 
 
 
 
 


