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49/2010. (X. 3.) sz. HVB HATÁROZAT 
 
Izsófalva Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 2010. október 3-án megtartott ülésén a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve) 105/A. § (2) bekezdés h) 
pontjában megállapított hatáskörében eljárva, 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a 
következő határozatot. 
 
Izsófalva Nagyközség  Helyi Választási Bizottsága  Izsófalva település két szavazóköri 
jegyzőkönyvének  feldolgozása után megállapítja,   hogy  Izsófalva Nagyközségben az 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán  
 
a megválasztott polgármester neve: Fodor Albert 
 
A jelölő szervezet neve: független jelölt 
A polgármester azonosítója a jegyzőkönyvben:107 
 
A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Területi Választási 
Bizottsághoz (3525 Miskolc, Városház tér 1.) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést 
a Helyi Választási Bizottsághoz (3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64.) kell benyújtani úgy, 
hogy legkésőbb 2010. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés személyesen, 
postai úton, faxon vagy e-mailen is benyújtható. 

 
I N D O K O L Á S 

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
12. § (2) bekezdése szerint polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapta. 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontja szerint 
a helyi választási bizottság megállapítja és közzéteszi a polgármester- és képviselő-választás  
eredményét. 
A Ve. 73. § (3) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok 
jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és 
megállapítja a választás eredményét. 
A Helyi Választási Bizottság Izsófalva településen lévő két szavazókör 2 db szavazóköri 
jegyzőkönyvének  feldolgozása után a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította az 
eredményt  a polgármesterek választására vonatkozó alábbi adatok alapján: 
 
1./ A választók nyilvántartásának adatai: 
- a szavazást megelőző nap 16.00 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma:    

1386 fő. 
- a szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 0 fő, 
- a választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor: 1386 fő, 
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- a visszautasított választópolgárok száma: 0 fő, 
 
2./ A szavazás adatai: 
- szavazóként megjelentek száma: 792 fő, 
- az urnában lévő szavazólapok száma: 792 db, 
- eltérés a szavazóként megjelentek számától: 0 db, 
- érvénytelen szavazólapok száma: 17 db, 
- érvényes szavazólapok száma: 775 db. 
 
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: 
 
1. dr. Csontos Jánosné független  (kiesett)   0 
2. Fodor Albert  független             421 
3. Gyöngyösi Róbert  Jobbik Magyarországért Mozgalom   236 
4.  Papp Róbert  független      78 
5.  Simon Ottó   FIDESZ-KDNP     40 
 
Mivel a legtöbb érvényes szavazatot Fodor Albert független jelölt kapta a Helyi Választási 
Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 73. § (3) bekezdésén 105/A. § 
(2) bekezdés h) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdésén alapul. 
 
A jogorvoslati jog biztosítására a Ve. 73. § (4) bek., 79-80. §-a alapján került sor. 
 
 
Izsófalva, 2010. október 3. 
 
 
         Várnai István 
                 HVB elnök 
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