
Jegyzőkönyv 

Visegrád Város Helyi Választási bizottság üléséről 

Készült: 2019. október 14-én 3 .30 órakor Visegrád Város Helyi Választási Bizottság ülésén 

Hel~e: Visegrádi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségébJn Gegyzői iroda) 

Jelen vannak a HVB részéről: 

Jelen vannak a HVI részéről: 

Sarkadi Katalin HVB elnök 
Muckstadtné András Enikő HVB tag 
Eőryné Siskó Katalin HVB tag 

Dr. Oláh Imre jegyző, HVI vezetője 

A jegyzőkönyvet Dr. Oláh Imre vezette. 

Napirend: 
1.) Polgármester-választás eredményének megállapítása 
2.) Települési önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása 
3.) Települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményének 

megállapítása 

1. npr: Polgármester-választás eredményének megállapítása 

Dr. Oláh Imre: Tájékoztatta a HVB tagjait, hogy az 1. és 2. szavazókörökben a 
Szavazatszámláló Bizottságok elvégezték a szavazatok megszámlálását, a 
jegyzőkönyvvezetők kitöltötték a szavazóköri jegyzőkönyveket, a HVI által a nemzeti 
választási rendszerbe rögzítésre kerültek, ez által megállapítható, hogy azok hibát nem 
tartalmaznak. A szavazatok összesítése során megállapítható, hogy polgármesterként a 
legtöbb szavazatot Eöry Dénes független jelölt kapta. Kéri a HVB tagjait, hogy nézzék át a 
szavazóköri jegyzőkönyveket, és annak megvizsgálása után, állapítsák meg a polgármester
választás eredményét. 

Sarkadi Katalin: A polgármester választás szavazóköri jegyzőkönyveinek átvizsgálásából 
kitűnik és megállapítható, hogy a polgármesterként a legtöbb szavazatot Eöry Dénes 
független jelölt kapta. A polgármester választás eredményének hivatalos megállapítása végett 
szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Kérte, aki az eredmény megállapító határozatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottságának 
4812019. (X.14.) 

határozata 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve) 307/N§ (1) bekezdésében 
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biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Visegrád településen a polgármester
választás érvényes és eredményes. 
A Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban 
elkészített jegyzőkönyv szerint (Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről) állapítja 
meg Visegrád településen 2019. október 13. napjára kitűzött polgármester-választás 

1 eredményét. 

A megválasztott polgármester: 

EöryDénes 

Független jelölt 

A Választási Bizottság a határozatát a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi 
közzé. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 
elektronikus dokumentumként a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 
fellebbezést nyújthat be Visegrád Város Helyi Választási Bizottságánál (2025 Visegrád, Fő 
utca 81., e-mail: jegyzo@visegrad.hu, fax: 06-261398-255). 
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen ......- ·sztá . 
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvén;/{~· s,~ 
vb~ltára, vagy 'k.. . d , k .. , , , , 'l , . d , 'll ~ , : . ~~ 
'/ a szavazo orz ere menye osszesztesere es a va asztasz ere meny mega a]J;zcusara ~ ~ 

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújta~~~ft-~~ ~. :i: , ,g-
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október ;o-án 16. 00\?réJ~ ·· :~. j 
megérkezzen. A határidő jogvesztő. Afellebbezésnektartalmaznia kell: ', --1..~ egr~ 

a kérelem a Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, -----
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - posta 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, vagy 
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. 
Afellebbezési eljárás tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) 
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti 
a polgármester-választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét. 
A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
polgármester-választás eredményének megállapításául szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
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végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról szóló 2012019. (VII.30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 31. 
melléklete állapítja meg. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 
12.§ (2) bekezdése (továbbiakban: Övjt.) szerint a polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapta. , 
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembev~telével a Helyi Választási Bizottság a 
szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette Visegrád település választókerületben a 
polgármesterre leadott szavazatokat és jelen határozat mellékletét képező és két eredeti 
példányban elkészített jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg a Visegrádi 
polgármester-választás eredményét. 

A Ve. 49.§ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő 
szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. 

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCl!l törvény 33. § (2) bekezdés 1. 
pontja biztosítja. 
A határozat a Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 202. §-án, 301. §-án, 307/N § (1) bekezdésén, az IM 
rendelet 31. mellékletén, az Övjt. 12.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 
Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. §-án, 225.§-án, a 241.§ (2) bekezdésén, 
valamint a 307/P§ (2) bekezdés e) pontján alapul. 

2. npr: Települési önkormányzati képviselő-választás eredményének 
megállapítása 

Dr. Oláh Imre: Tájékoztatta a HVB tagjait, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok a 
települési önkormányzati képviselő-választás vonatkozásában is elvégezték a szavazatok 
megszámlálását, a jegyzőkönyvvezetők kitöltötték a szavazóköri jegyzőkönyveket, a HVI 
által a nemzeti választási rendszerbe rögzítésre kerültek, ez által megállapítható, hogy azok 
hibát nem tartalmaznak. Tájékoztatja a HVB tagjait, hogy a 6. helyen két képviselő jelölt 
Schandl Jánosné és Anda Bálint független képviselő jelöltek azonos számú szavazatot kaptak, 
ezért az ő esetükben sorsolást kell tartani. 
A HVB a sorsolást megtartotta, melynek eredményeként Schandl Jánosné független képviselő 
jelölt kerülhet be a képviselő testületbe. 
A szavazatok összesítése során megállapítható, hogy a települési képviselő-választáson 
mandátumot nyert 6 képviselő a megszerzett szavazatok arányában és a sorsolás 
eredményeként a következők: Cseke László, Schüszterl Károly, Bártfai István, Abonyi Géza, 
Gerstmayer Beáta, Schandl Jánosné. Kéri a HVB tagjait, hogy nézzék át a szavazóköri 
jegyzőkönyveket, és annak megvizsgálása után, állapítsák meg a települési önkormányzati 
képviselő-választás eredményét. 

Sarkadi Katalin: A települési önkormányzati képviselő-választás szavazóköri 
jegyzőkönyveinek átvizsgálásából kitűnik és megállapítható, hogy a települési képviselő
választáson mandátumot nyert 6 képviselő a megszerzett szavazatok arányában és a sorsolás 
eredményeként a következő: Cseke László, Schüszterl Károly, Bártfai István, Abonyi Géza, 
Gerstmayer Beáta, Schandl Jánosné. A települési önkormányzati képviselő-választás 
eredményének hivatalos megállapítása végett szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Kérte, 
aki az eredmény megállapító határozatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottságának 
4912019. (X.14.) 

hl , 
atarozata 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve) 307/N§ (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Visegrád településen a települési 
önkormányzati képviselő (egyéni listás) választás érvényes és eredményes. 
A Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban 
elkészített jegyzőkönyv szerint (Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők 

választásának eredményéről) állapítja meg Visegrád településen 2019. október 13. napjára 
kitűzött települési önkormányzati képviselő-választás eredményét. 

A megválasztott települési önkormányzati képviseló'k: 

Cseke László független jelölt 
Schüszterl Károly független jelölt 

Bártfai István független jelölt 
Abonyi Géza független jelölt 

Gerstmayer Beáta független jelölt 
Schandl Jánosné független jelölt 

A Választási Bizottság a határozatát a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi 
közzé. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 
elektronikus dokumentumként a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 
fellebbezést nyújthat be Visegrád Város Helyi Választási Bizottságánál (2025 Visegrád, Fő 
utca 81., e-mail: jegvzo@visegrad.hu,fax: 06-261398-255). 
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysért" ál ~ 

vb~ltára, vagy 'k·· . d , k .. , , , , 'l , . d , 'll , ,~\ \J as~l~.J'"\ 
'/ a szavazo on ere menye osszesztesere es a va asztasz ere meny mega apz ;i: __ ra ._,,,.. 

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtaj;!,i·,ft-l1... v · ~ ! 
. N 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október -án 16.0 P!ái , ~ o 
megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: „,S. ~~ 

- a kérelem a Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, ~rád • o/° 
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétó~ 

(székhelyétől) eltér - posta 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, vagy 
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. 
Afellebbezési eljárás tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) 
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti 
a települési önkormányzati képviselő-választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a 
választás eredményét. 
A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
települési önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapításául szolgáló 
jegyzőkönyv 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. (VJ!.30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM 
rendelet) 32. melléklete állapítja meg. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 
13.§ (1) bekezdése (továbbiakban: ÖVjt.) szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek 
lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 
Visegrád város esetében az Övjt 4.§ e) pontja értelmében a megválasztható települési 
önkormányzati képviselők száma 6 fő. 
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Helyi Választási Bizottság a 
szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette Visegrád település választókerületben a 
települési önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és jelen határozat mellékletét 
képező és két eredeti példányban elkészített jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg a 
Visegrádi települési önkormányzati képviselő-választás eredményét. 

A Helyi Választási Bizottságnak sorsolást kellett tartania, tekintettel arra, hogy a 6. helyen két 
képviselő jelölt azonos számú szavazatot kapott. 

A Ve. 49.§ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő 
szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. 

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIIL törvény 33. § (2) bekezdés 1. 
pontja biztosítja. 
A határozat a Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 202. §-án, 301. §-án, 307/N § (1) bekezdésén, az IM 
rendelet 32. mellékletén, az Övjt. 4§ e) pontján, 13.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. §-án, 225.§-án, a 241.§ 
(2) bekezdésén, valamint a 307/P§ (2) bekezdés e) pontján alapul. 

3. npr: Települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás 

eredményének megállapítása 

Dr. Oláh Imre: Tájékoztatta a HVB tagjait, hogy a Nemzetiségi Szavazókörben a 
Szavazatszámláló Bizottság a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő

választás vonatkozásában elvégezte a szavazatok megszámlálását, a jegyzőkönyvvezető 

5 



kitöltötte a szavazóköri jegyzőkönyveket, a HVI által a nemzeti választási rendszerbe 
rögzítésre kerültek, ez által megállapítható, hogy azok hibát nem tartalmaznak. A szavazatok 
összesítése során megállapítható, hogy a települési német nemzetiségi önkormányzati 
képviselő-választáson mandátumot nyert 5 képviselő a megszerzett szavazatok arányában a 
következők: Scheili Pál Imre, Scheiliné Kékessy-Herendi Mária Ida, Schandl Lóránt, Schandl 
Jánosné, Ju:-1~ Csaba W~lh~lmj Az utolsó ~é~ ~épvise~~ ~gyenlő ~zámú szavazat.ot k~~o~. K~ri 
a HVB tagirut, hogy nezzek at a szavazokon Jegyzokonyvet, es annak megv1zsgalasa utan, 
állapítsák meg a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményét. 

Sarkadi Katalin: A települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás 

szavazóköri jegyzőkönyvének átvizsgálásából kitűnik és megállapítható, hogy települési 
német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson mandátumot nyert 5 képviselő a 
megszerzett szavazatok arányában a következő: Scheili Pál Imre, Scheiliné Kékessy-Herendi 
Mária Ida, Schandl Lóránt, Schandl Jánosné, Jung Csaba Wilhelm. Az utolsó két képviselő 
egyenlő számú szavazatot kapott. A települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő
választás eredményének hivatalos megállapítása végett szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
Kérte, aki az eredmény megállapító határozatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottságának 
5012019. (X.14.) 

határozata 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve) 328§-ban biztosított 
hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Visegrádon a települési német nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választás érvényes és eredményes. 
A Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban 
elkészített jegyzőkönyv szerint (Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának eredményéről német nemzetiség) állapítja meg Visegrádon 
településen 2019. október 13. napjára kitűzött települési német nemzetiségi önkormányzati 
képviselő-választás eredményét. 

A megválasztott települési német nemzetiségi önkormányzati képviseló'k: 

Scheili Pál Imre 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

Scheiliné Kékessy-Herendi Mária Ida 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

Schandl Lóránt 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

Schandl Jánosné 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 
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Jung Csaba Wilhelm 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

A Választási Bizottság a határozatát a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi 
közzé. 

A h , 11 l'h t' ·1 , , 3 b l ··1 ·· b „ 1 , · atarozat e en a meg ozata ato szamztott napon e u az ugy en erzntett termeszetes es 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 
elektronikus dokumentumként a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 
fellebbezést nyújthat be Visegrád Város Helyi Választási Bizottságánál (2025 Visegrád, Fő 
utca 81., e-mail: jegyzo@visegrad.hu, fax: 06-261398-255). 
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 
voltára, vagy 
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállap#ására
vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

1
{:{- ~i! .,._(<i =a.\aSZtéf.r.h 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október )6-án 1~$0 órái . ~ 
megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: .J:!. ·· 

a kérelem a Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, 
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a kcímé'iol 
(székhelyétől) eltér - posta értesítési címét, ~rá ó"' 
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön e o, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 
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. 
Afellebbezési eljárás tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 328§-a alapján 
a Helyi Választási Bizottság állapítja meg a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
választás eredményét. 

A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapításául 
szolgáló jegyzőkönyv 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. (VJI.30.) IM rendelet 38. melléklete 
állapítja meg. 
A nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 64.§ (2) 
bekezdés a) pontja értelmében Visegrád települési német nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán legfeljebb öt képviselőjelöltre lehet szavazni. 
Visegrád város esetében a Nektv 51.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a megválasztható 
települési német önkormányzati képviselők száma 5 fő. 
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Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Helyi Választási Bizottság jelen 
határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített jegyzőkönyvben foglaltak 
szerint állapítja meg a Visegrádi települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő
választás eredményét. 
A Ve. 49.§ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak \ a jelölt, a jelölő 
szervezet, a médiakzolgáltató és a sajtótermék neve. 

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XClll törvény 33. § (2) bekezdés 1. 
pontja biztosítja. 
A határozat a Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 202. §-án, a 308. §-án, a 328§-án, az IM rendelet 38. 
mellékletén, Nektv. 51.§ (1) bekezdés b) pontján, 64.§ (2) bekezdés a) pontján, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. §-án, 
225.§-án, 241.§ (2) bekezdésén, valamint a 330.§ (2) bekezdés e) pontján alapul. 

Dr. Oláh Imre: Tájékoztatom a HVB tagjait, hogy a megbízólevelek átadásának jogát a HVB 
512019. (VIII.12.) határozatával átruházta a HVB elnökére, tehát a megbízóleveleket Sarkadi 
Katalin, a HVB elnöke fogja átadni a megválasztott polgármesternek, önkormányzati 
képviselőknek, nemzetiségi önkormányzati képviselőknek. 

Sarkadi Katalin: Mivel az ülésnek több napirendje nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
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HATÁROZATKIVONAT 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottság 2019. október 14-én 3.50 órára összehívott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

Visegrád jV áros Helyi Választási Bizottsága 3 igen szavazattal\ 0 ellenszavazattal a következő 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottságának 
4812019. (X.14.) 

határozata 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve) 307/N§ (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Visegrád településen a polgármester-választás érvényes és 
eredményes. 
A Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 
jegyzőkönyv szerint (Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről) állapítja meg Visegrád 
településen 2019. október 13. napjára kitűzött polgármester-választás eredményét. 

A megválasztott polgármester: 

EöryDénes 

Független jelölt 

A Választási Bizottság a határozatát a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi közzé. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
dokumentumként a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be 
Visegrád Város Helyi Választási Bizottságánál (2025 Visegrád, Fő utca 81., e-mail: 
jegvzo@visegrad.hu,fax: 06-261398-255). 
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 
voltára, vagy . ~ ~\aS.?f4'..r„· 
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására W>'natkoz '. ~ 
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. • p-{_.._ ~ 1: · . .,t-- "" 

Afellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október ;n-án 16.00 óráig n\,eg! rke: 
A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: \ t--. · 

\ / 

a kérelem a Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, ~e9ráó • 
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétőlfett( 
- posta értesítési címét, . / '-"" · · 
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarorszagz 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelketik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 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. 



Afellebbezési eljárás tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdése 
alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester
választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét. 
A ~- 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredmJnyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
polgármester-választás eredményének megállapításául szolgáló jegyzőkönyv 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 (a továbbiakban: IM rendelet) 31. melléklete állapítja meg. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 12.§ 
(2) bekezdése (továbbiakban: Övjt.) szerint a polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. 
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri 
jegyzőkönyvek alapján összesítette Visegrád település választókerületben a polgármesterre leadott 
szavazatokat és jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 
jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg a Visegrádi polgármester-választás eredményét. 

A Ve. 49.§ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a 
médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. 

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIJI törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja 
biztosítja. 
A határozat a Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 202. §-án, 301. §-án, 307/N § (1) bekezdésén, az IM rendelet 
31. mellékletén, az Övjt. 12.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) 
bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. §-án, 225.§-án, a 241.§ (2) bekezdésén, valamint a 307/P§ 
(2) bekezdés e) pontján alapul. _,..- sztá . 
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HATÁROZATKIVONAT 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottság 2019. október 14-én 3.50 órára összehívott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

Visegrád Város Helyi 1 Választási Bizottsága 3 igen szavazattal 0 ellenszavazattal a következő 
határozatot hozta: 1 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottságának 
4912019. (X.14.) 

határozata 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve) 307/N§ (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva megállapítja, hogy Visegrád településen a települési önkormányzati képviselő 
(egyéni listás) választás érvényes és eredményes. 
A Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 
jegyzőkönyv szerint (Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának 
eredményéről) állapítja meg Visegrád településen 2019. október 13. napjára kitűzött települési 
önkormányzati képviselő-választás eredményét. 

A megválasztott települési önkormányzati képviseló'k: 

Cseke László független jelölt 
Schüszterl Károly független jelölt 

Bártfai István független jelölt 
Abonyi Géza független jelölt 

Gerstmayer Beáta független jelölt 
Schandl Jánosné független jelölt 

A Választási Bizottság a határozatát a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi közzé. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
dokumentumként a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be 
Visegrád Város Helyi Választási Bizottságánál (2025 Visegrád, Fő utca 81„ e-mail: 
jegyzo@visegrad.hu,fax: 06-261398-255). 
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy '1 á\3S7.f~ 
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására ~atkozó.,. d'.,,~ 
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. .tl-f - (:, ,,,._ :P · . . v- ~ 
Afellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október .J.fi41-n 16.00 óráig egérke ~ 

A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: L... . ~ 

- a kérelem a Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, ,..&~ . , . i< <o/ 
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyé~ 

- posta értesítési címét, 
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarorszagz 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 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. 
Afellebbezési eljárás tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N § (1) bekezdése 
alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a települési 
önkormányzati képviselő-választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás 
eredményét. 
A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A települési 
önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapításául szolgáló jegyzőkönyv 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 (a továbbiakban: IM rendelet) 32. melléklete állapítja meg. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 13.§ 
(1) bekezdése (továbbiakban: ÖVjt.) szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik 
a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 
Visegrád város esetében az Övjt 4.§ e) pontja értelmében a megválasztható települési 
önkormányzati képviselők száma 6 fő. 
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri 
jegyzőkönyvek alapján összesítette Visegrád település választókerületben a települési 
önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és jelen határozat mellékletét képező és két eredeti 
példányban elkészített jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg a Visegrádi települési 
önkormányzati képviselő-választás eredményét. 

A Helyi Választási Bizottságnak sorsolást kellett tartania, tekintettel arra, hogy a 6. helyen két 
képviselő jelölt azonos számú szavazatot kapott. 

A Ve. 49.§ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a 
médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. 

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCI!l törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja 
biztosítja. 
A határozat a Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 202. §-án, 301. §-án, 307/N. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 
32. mellékletén, az Övjt. 4§ e) pontján, 13.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 
221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. §-án, 225.§-án, a 241.§ (2) bekezdésén, valamint 
a 307/P§ (2) bekezdés e) pontján alapul . 
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HATÁROZATKIVONAT 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottság 2019. október 14-én 3.50 órára összehívott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága 3 igen szavazattal 0 ellenszavazattal a következő 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottságának 
5012019. (X.14.) 

határozata 

Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve) 328§-ban biztosított hatáskörében 
eljárva megállapítja, hogy Visegrádon a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő 
választás érvényes és eredményes. 
A Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 
jegyzőkönyv szerint (Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
eredményéről német nemzetiség) állapítja meg Visegrádon településen 2019. október 13. napjára 
kitűzött települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményét. 

A megválasztott települési német nemzetiségi önkormányzati képviseló'k: 

Scheili Pál Imre 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

Scheiliné Kékessy-Herendi Mária Ida 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

Schandl Lóránt 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

Schandl Jánosné 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

, Jung Csaba Wilhelm 
Eszak-Magyarországi Német Onkormányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje 

A Választási Bizottság a határozatát a Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi közzé. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
dokumentumként a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be 
Visegrád Város Helyi Választási Bizottságánál (2025 Visegrád, Fő utca 81., e-mail: 
jegyzo@visegrad.hu. fax: 06-261398-255). 
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

voltára, vagy 
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó 
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 
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Afellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október ~n 16.00 órái Z:egér · ~- rJ~ 
A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: „ ,_ ~ 

a kérelem a Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, \ 0s . ó" / 
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhe1YitJJJMbV 
- posta értesítési címét, 
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarorszagz 
lakcímmel nem rende1ikező választópolgár nem rendelkezik személyi azoiosítóval, a 
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 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. 
Afellebbezési eljárás tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 328§-a alapján a Helyi 
Választási Bizottság állapítja meg a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás 

eredményét. 

A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapításául szolgáló 
jegyzőkönyv 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 38. melléklete állapítja meg. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 64.§ (2) 
bekezdés a) pontja értelmében Visegrád települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán legfeljebb öt képviselőjelöltre lehet szavazni. 
Visegrád város esetében a Nektv 51.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a megválasztható települési 
német önkormányzati képviselők száma 5 fő. 

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Helyi Választási Bizottság jelen határozat 
mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja 
meg a Visegrádi települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményét. 
A Ve. 49.§ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a 
médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. 

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja 
biztosítja. 
A határozat a Ve. 49.§ (2) bekezdésén, 202. §-án, a 308. §-án, a 328§-án, az IM rendelet 38. 
mellékletén, Nektv. 51.§ (1) bekezdés b) pontján, 64.§ (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról 
szóló tájékoztatás Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. §-án, 225.§-án, 241.§ (2) 
bekezdésén, valamint a 330§ (2) bekezdés e) pontján alapul. 
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