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Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület! 
 
Felcsút Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) nevében tisztelettel 
köszöntöm Önöket. 
Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak a 2014. október 12-én megtartott helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának előkészítő munkáiról, a szavazás lebonyolításáról, valamint 
eredményéről. 
 
Miután a Képviselő-testület a 51/2014.(VIII.7.) számú önkormányzati határozat alapján 
ismételten megtisztelt bennünket és újra választottak, 2014. augusztus 18-án az 
Önkormányzat hivatalos helyiségében az esküt letettük.  
 
A szavazást megelőző időszakban rendszeresen üléseztünk. A 2014. augusztus 29-i ülésen  
HVB elnököt és elnökhelyettest választottunk, a 2014. szeptember 8-i ülésen az ezen 
időpontig beérkezett jelölt-nyilvántartási kérelmekről döntöttünk és kisorsoltuk a 
nyilvántartásba vett képviselő-jelöltek és polgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét, ezekről 
határozatokat készítettünk. 
 
2014. október 7-én a Helyi Választási Iroda vezetője Dr. Sisa András jegyző úr, választással 
kapcsolatos tájékoztatót tartott, melyen minden HVB tag jelen volt. Október 11-én megtörtént 
a helyi önkormányzati választás szavazólapjainak, szavazóköri névjegyzékeinek és egyéb 
választási iratainak átadás-átvétele. 
 
2014. október 12-én a kora reggeli órákban a bizottsági tagok a delegált tagokkal együtt a 
szavazólapokat ismételten megszámolták, majd 6 órakor a szavazóhelyiséget kinyitottuk. Az 
első szavazó az urnák ürességéről meggyőződött, majd a mozgóurnában elhelyezte az 
Ellenőrzőlapot. Az urnák hivatalos lezárása után a szavazás megkezdődött. 
 
A nap folyamán az 1. számú szavazóköri bizottságunk a munkáját az előírt jogszabályoknak 
megfelelően végezte 3 fő bizottsági tag és 2 fő delegált tag részvételével. A 2. számú 
szavazóköri bizottságunk a munkáját az előírt jogszabályoknak megfelelően végezte 3 fő 
bizottsági tag és 2 fő delegált tag. 
 
A szavazás rendben megtörtént, zavaró körülmény nem volt. 
 
1900 órakor a szavazó helyiséget bezártuk, megkezdtük a leadott szavazatok megszámlálását, 
melynek eredményét az alábbiak szerint jegyzőkönyvekben rögzítettük: 
 
- választópolgárok száma: 1493 
 
- szavazóként megjelent: 831 
 
- részvételi arány: 55,65 % 
 
A polgármester választás eredménye: 
 
Szatmári Ildikó  részére leadott érvényes szavazatok száma: 77 
Horváth Judit részére leadott érvényes szavazatok száma: 64 



Mészáros Lőrinc  részére leadott érvényes szavazatok száma: 680 
 
 
Mészáros Lőrinc  a megválasztott polgármester. 
 
 
Az önkormányzati képviselő választás eredménye: 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

Képviselő 

 1  Makai Kinga Független jelölt  311  
 

 2  Flier Jánosné FIDESZ-KDNP  490  Képviselő 

 3  
Falusi Terézia 
Veronika 

LMP  104  
 

 4  Szatmári Ildikó LMP  128  
 

 5  Mészáros László 
István 

FIDESZ-KDNP  410  Képviselő 

 6  Flier Éva Julianna FIDESZ-KDNP  467  Képviselő 

 7  Schubert László Független jelölt  228  
 

 8  Tóth Sándor Független jelölt  262  
 

 9  Simon Ákos Endre Független jelölt  224  
 

 10  Szatmári Péter Pálné LMP  93  
 

 11  Mészáros János FIDESZ-KDNP  460  Képviselő 

 12  Szabó Péter FIDESZ-KDNP  481  Képviselő 

 13  Spindler József FIDESZ-KDNP  413  Képviselő 

 
 
 
A megyei önkormányzati képviselő választás eredménye: 
 

1. MSZP                         kapott érvényes szavazat: 30 
2. EGYÜTT  kapott érvényes szavazat:  23 
3. JOBBIK  kapott érvényes szavazat: 58 
4. DK   kapott érvényes szavazat: 45 
5. MUNKÁSPÁRT kapott érvényes szavazat:  7 
6. FIDESZ-KDNP kapott érvényes szavazat: 628 
7. FETE   kapott érvényes szavazat:  15 

 
A nemzetiségi szavazás adatairól: 
 
Román nemzetiségi szavazó jelentkezett be szavazásra. 
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 0 
 



A jegyzőkönyvek és a választási iratok átszállítása a választás napján, a Helyi Választási 
Irodába hiánytalanul megtörtént, ahol az átadás rendben lezajlott. 
 
A választás eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelem a jogvesztő határidőn belül nem 
került benyújtásra, így az eredmény 2014. október 15. napján 16:00 órakor jogerőre 
emelkedett. 
 
 
Felcsút,  2014. október 16. 
 
 
                  Varga Lászlóné 
                      HVB elnök 


