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Előterjesztés  

 
Napirend: Tájékoztató a 2014. október 12. napi választás eredményéről  
 
Előterjesztő:   a helyi választási bizottság elnöke  
 
Előzmények:   2014. október 12. napi választás  
 
Határozat - tervezet: -  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A 2014. október 12. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásával 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom kedves mindnyájukat.  
 
A választás zökkenőmentesen zajlott, rendkívüli esemény nem történt. 2 szavazókör működött 
a településen: a 001-es szavazókör az általános iskolában, a 002 – es szavazókör pedig a 
gondozási központban. A helyi választási bizottság a szavazás napján a polgármesteri hivatal 
épületében foglalta el helyét, 3 fővel.  
A polgármesteri eredmény már október 12. –én látható volt, ezt számolta össze legelőször a két 
bizottság, majd a képviselői eredmények jelentek meg. A megyei közgyűlés eredményei nem 
helyben, hanem területileg lettek összesítve.  
 
Az eredményekről és pár adat a megjelentek vonatkozásában:  
 

- A két szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1796 fő volt, 

ennyiben mehettek szavazni.  

- Szavazóként megjelentek száma: 1074 fő.  

- Szavazólapok számával kapcsolatban eltérés nem volt.  

Polgármester választás eredményei:  
- Polgármesterré Szabó József lett megválasztva 756 szavazattal, 71,32 %-os 

támogatottsággal.  

- Nyilas József polgármester jelölt 217 szavazatott kapott (20,47 %), Kiss Zoltán 

polgármester jelölt 87 szavazatot (8,21%)  

A képviselői mandátumok megszerzéséért összesen 18 képviselő jelölt indult, ebből 6 fő 
kerülhetett be a Képviselő – Testületbe, akik az első hat legtöbb szavazatot kapták.  
 
Helyi önkormányzati képviselő választás eredményei (a kapott szavazatok sorrendjében)  

- Basa Attila Zoltán képviselő 604 szavazat,  

- Dr. Varga Zoltán László képviselő 498 szavazat,  

- Futó Ferencné képviselő 482 szavazat,  

- Berényi Attiláné képviselő 452 szavazat,  

- Csuka Tamás képviselő 450 szavazat,  

- Nyilas József képviselő 389 szavazat.  

Községünkben nemzetiségi választás nem volt, így annak eredményéről nem tudok 
természetesen beszámolni.  



Köszönöm a szavazatszámláló bizottságok, valamint a helyi választási iroda munkáját.  
 
A megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselők részére 2014. október 17.-én kerül sor.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Ve.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
 
Fent leírtakat figyelembe véve köszönöm, hogy meghallgatták tájékoztatásomat.   

 
Monostorpályi, 2014. október 17.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Vas László  
HVB elnöke   

 
 


