
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült 2014. október 12. napján a Polgármesteri Hivatal nagytermében a Helyi Választási 

Bizottság ülésén. 

 

Jelen vannak:  
- dr. Szegvári József elnök 

- Simon Péter elnökhelyettes 

- dr. Poptyilikán Györgyné bizottsági tag 

- Hargitainé Megyeri Valéria bizottsági tag 

- Beleznai Katalin bizottsági tag 

- Parászka Péter bizottsági tag 

- Sárosi György bizottsági tag 

- Gálosi Lászlóné bizottsági tag 

- Tóth István bizottsági tag 

- dr. Medgyaszai László jegyző HVI vezető 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1) Választási eredmény megállapítása 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 

 
2) Bejelentések, egyebek 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 

 

dr. Szegvári József köszönti a jelenlévőket, majd szavazásra teszi fel a javasolt napirendi 

pontokat, melyeket a jelen lévő 9 bizottsági tag elfogad és az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Napirendi pontok. 

 

1) Választási eredmény megállapítása 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 

 
2) Bejelentések, egyebek 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 
 

1) Választási eredmény megállapítása 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 
 
dr. Medgyaszai László ismerteti a szavazóköri jegyzőkönyvek eredményét és kéri a Bizottságot 
a végeredmény megállapítására. 
 
dr. Szegvári József, távollétében Simon Péter elnökhelyettes szavazásra teszi fel a szavazóköri 

eredmények alapján megállapított, a polgármester választásra vonatkozó eredményeket, melyeket 

a jelen lévő Bizottsági tagok elfogadnak és az alábbi határozatot hozzák: 

 



67/2014. (X.12.) számú HVB határozat 
választási eredmény megállapítása 
Kétegyháza Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a települési polgármesteri 
választás eredményét az e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
megállapítja. 
Felelős: dr. Szegvári József elnök 
Határidő: azonnal 

 

68/2014. (X.12.) számú HVB határozat 
választási eredmény megállapítása 
Kétegyháza Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a települési képviselő választás 
eredményét az e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően megállapítja. 
Felelős: dr. Szegvári József elnök 
Határidő: azonnal 

 

69/2014. (X.12.) számú HVB határozat 
választási eredmény megállapítása 
Kétegyháza Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségi önkormányzati 
választás eredményét az e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
megállapítja. 
Felelős: dr. Szegvári József elnök 
Határidő: azonnal 

 

2) Bejelentések, egyebek 
Előadó: dr. Szegvári József elnök 
 

Simon Péter megköszöni a Bizottság munkáját és bezárja az ülést. 

 

 

 

kmf 
 

 

 

dr. Szegvári József s.k.     Simon Péter s.k. 
elnök         elnökhelyettes 

 
 
 
dr. Medgyaszai László jkv. vezető 
 

 

 


