
Göllei Helyi Választási Bizottság 

7272 Gölle, Petőfi utca 2/b. 
Telefon: 82/374-016 

e-mail cím: jegyzo@golle.hu, hvi@golle.hu 

Göllei Helyi Választási Bizottság 

31/2022. (VI. 26.) határozata 
a polgármester-választás eredményéről 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. 
június 26. napjára kitűzött időközi választásán a polgármester-választás eredményének 
megállapítása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

A Göllei Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint 
állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára 
kitűzött időközi választásán a polgármester választás eredményét. 

A Göllei Helyi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat ellen az ügyben érintett 
természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a 
Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 
7272 Gölle Petőfi utca 2/b, e-mail: info@golle.hu). A fellebbezést személyesen, levélben vagy 
elektronikus levélben 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 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalát követő 3. napon 
16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó 
napján 16 órakor jár le. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 
értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, 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 fellebbezésben új 
tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot 
tegye közzé helyben szokásos módon a Gölle Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és a 
https://www.golle.hu honlapon. 

Indokolás 

1. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) 
bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a 
polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi 
választás eredményét. 

1. 



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
12. § (2) bekezdése alapján polgánnester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 

A választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni . A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a polgármester-választás 
eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv formai- és tartalmi elemeit (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 2012019. (VII. 30.) IM rendelet határozza meg. 
A helyi választási bizottság ezt követően alakszerű határozattal állapítja meg a választás 
eredményét. A határozat mellékletét képezi a fent nevezett a polgármester választás 
eredményéről kiállított jegyzőkönyv. 

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Göllei Helyi Választási Bizottság jelen 
határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint megállapítja, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán 
a polgármester-választás eredménye az e határozat mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben 
foglaltak szerint alakul. A megválasztott polgánnester tisztségét főállásban látja el. 

II. 

A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 12. §., a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
46. §., 188 - 200. §„ 202. §., 221. §., 223 . §, a 224. § (1)-(4), 307/N. (1) bekezdés 
rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén, valamint 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 rendeleten alapul. 

Melléklet: 
• jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről 

Péter Árpád Lá~zló 
Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke 

2. 



JEGVZŐKÖNYV 
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMtNYtRŐL 

SOMOGY megye 

Gölle ~ .. számú példány 
Készült 2022. év június hó 26. napján, 2 db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a helyi választási bizottság hiva talos helyiségében : 
Gölle, Petőfi utca 2/b. 

A 

B 

A névjegyzékben l évő 1 
választópolgárok száma: 

Szavazóként megjelent 1 
választópolgárok száma: _ 

Urnában l évő, lebé lyegzett 1 440 1 K 
szavazólapok száma: • • 

Érvénytelen lebé lyegzett szavazó l ~pok 1 ; 1 M 

szarna: ::· =====:::::, 
Érvényes szavazólapok száma: 1 438 f N 

(N=ajelől!enkénri s::aJJa::atok őss::esen) , 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOlTSAG 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv kiállításakor 

Péter Árpád László 
elnök 

Besenyei Tamásné 
elnökhelyettes 

Vassné Gáspár Mária 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 
HVI vezetője 

p.h. 

e ASZA V AZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

szavazat 
116 

1 RADATAMÁS 17 
Független jelölt 

127 

2 KUITIK MÁTYÁS 81 
Független jelölt 

133 

3 NOVÁK MÁRK RICHÁRD 340 
Független jelölt 

ÖSSZESEN: 438 



SOMOGY megye 
Gölle 

A pl'gárjester-választás eredménye: 
A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 

~ A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: 

neve: NOVÁK MÁRK RICHÁRD 

azonosítója : ...._1_3_3 ____ _. 

nemzetiségi jelölt nemzetisége: 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

Név 
Aláírás 

a jegyzőkönyv kiállításakor 

Péter Árpád László 
elnök 

Besenyei Tamásné 
0 \ 1 
\...o__~ elnökhelyettes 

Vassné Gáspár Mária 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 
HVI vezetője 

1 ' 



Időközi önkormányzati választás 2022.06.26 
Lekérdező: Jagados Roland 

Dátum: 2022.06.26 22:43:54 
Lapszám: 1 

30571 - Gölle 

Jegyzőkönyv 

a polgármester választás eredményéről 

Megye/főváros: 
Település: 

Utolsó módosítás helye: 
Módosító: 
Módosítás ideje: 
Eredmény állapota: 

15 SOMOGY 
061 Gölle 

Gölle 
jagrolOOl 
2022.06.26 22:43:54 
Nem jogerős 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
Érvényes szavazólapok száma: 

Határozatot hozó szerv: 
Határozat száma: 
Határozat dátuma: 
Jogorvoslati döntés: 
Jogerőssé válás dátuma: 

1 
2 
3 

A jelölt neve 
RADA TAMÁS 

A jelölő szervezet neve 
Független jelölt 

KUTYIK MÁTYÁS 
NOVÁK MÁRK RICHÁRD 

Független jelölt 
Független jelölt 

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: 

133 NOVÁK MÁRK RICHÁRD Független jelölt 

734 
440 
440 

A 
F 
K 
M 
N 

2 
438 

A jelölt 
Nemzetiség azon. 

116 
127 
133 

Érvényes 
szavazat 

17 
81 

340 

~.piw,6~ 

~-: ........ ~.Y. ..... . 

A jegyzőkönyv hibátlan. 

Gö\\e Ellenőrizte 



Időközi önkormányzati választás 2022.06.26 
Lekérdező: Jagados Roland 
30571 - Gölle 

Jegyzőkönyv 

Dátum: 2022.06.26 22:51:43 
Lapszám: 1 

a polgármester választás eredményéről 

Megye/főváros: 
Település : 

Utolsó módosítás helye: 
Módosító: 
Módosítás ideje: 
Eredmény állapota: 

15 SOMOGY 
061 Gölle 

Gölle 
jagrolOOl 
2022.06.26 22:50:49 
Nem jogerős 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
Érvényes szavazólapok száma: 

Határozatot hozó szerv: 
Határozat száma: 
Határozat dátuma: 
Jogorvoslati döntés: 
Jogerőssé válás dátuma : 

1 
2 
3 

A jelölt neve 
RADA TAMÁS 
KUTYIK MÁTYÁS 
NOVÁK MÁRK RICHÁRD 

A jelölő szervezet neve 
Független jelölt 
Független jelölt 
Független jelölt 

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: 

133 NOVÁK MÁRK RICHÁRD Független jelölt 

A jegyzőkönyv hibátlan. 

HVB 
31/2022. (VI.26.) 
2022.06.26 

734 
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A jelölt 
Nemzetiség azon. 

116 
127 
133 

Érvényes 
szavazat 

17 
81 

340 


