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H A T Á R O Z A T 
 

 
A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) Enying településen – a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásán – az egyéni listás képviselő-választás 

eredményét az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé: 

 

Enying megválasztott egyéni listás képviselői: 
 

MÉREG JÁNOS 

NYIKOS ISTVÁN 

VIPLAK TIBOR 

DR. LELKES ÁKOS 

GEBULA BÉLA ÁKOS 

VAJDA BALÁZS 

VARGA GYULA 

BUZA LAJOS 
 

A határozat ellen – a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 

törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással – annak meghozatalától 

számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani, 

amit a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A határidő 

elmulasztása jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. 
 
 

I N D O K O L Á S 

 

A HVB a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat és a 

rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2010. évi általános választásán a település egyéni listás képviselő-választásának 

eredményét. 
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A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 73. § (4)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 

szerint, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 

törvénysértő volta alapján benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján 

lehetséges, és van matematikai lehetőség a választás eredményének megváltozására, a fellebbezést 

elbíráló választási bizottság, illetőleg a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elbíráló bíróság 

köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetőleg a 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő a kétszeresére nő, és a 

választási bizottság vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 4. § (3) bekezdésén, 29/B. §-án, 73. § (3) 

bekezdésén, 79. §, 80. §-án, 105/A. § (2) bekezdés h) pontján, és 113. § (1) bekezdésén, továbbá a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. § (1) 

bekezdésén alapul.  

 

 

Enying, 2010. október 04. 
 

 

 

 

 

 

         Elek Gyuláné s.k. 

             HVB elnök 


