
 
 

HVB elnökének beszámolója 
a Képviselő-testület 2019. október 18-i alakuló ülésére 

 
 

Tárgy: Beszámoló a 2019. október 13-án megtartott polgármester, helyi 
önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjainak 
választásáról 

 
A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.  
Szavazni csak polgármesterre, egyéni listás képviselő – jelöltekre és a 
megyei közgyűlés tagjaira lehetett.  
 
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9-e volt, amely 
időpontig településünkön 1 polgármester jelöltet és 4 egyéni listás 
képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a HVB. A jogszabály értelmében 
Felsőlajoson 4 képviselőt lehetett választani.  
Sem a jelöltállítás időszakában, sem azt követően a választás napjáig a 
Helyi Választási Bizottsághoz kifogás, fellebbezés nem érkezett be. 
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének 
biztosítását a HVB és a mellette működő Helyi Választási Iroda végezte. 
 

Felsőlajos polgármester választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 787 fő  
Megjelent 246 fő, a választópolgárok 31,26%-a.  
Nem szavazott 541 fő, a választópolgárok 68,74%-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 246 db 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 11 db 
Érvényes szavazólapok száma: 235 db 
 
A választás eredményes , a megválasztott polgármester: JUHÁSZ 
GYULA, akire leadott érvényes szavazatok száma : 235 (100.0%)  
Jelölő szervezet: Független 

 
Felsőlajos egyéni listás választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 787 fő  
Megjelent 246 fő, a választópolgárok 31,26%-a.  
Nem szavazott 541 fő, a választópolgárok 68,74%-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 246 db 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 0 db 
Érvényes szavazólapok száma: 246 db 
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A választás eredményes, a megválasztott képviselők száma : 4 
Mandátumot nyert képviselők:  
  
CZIGÁNY LAJOS VENDEL 
A képviselőre leadott érvényes szavazatok száma: 205 db (83.33%)  
Jelölő szervezet: Független  
 
KUN JÁNOS ISTVÁN 
A képviselőre leadott érvényes szavazatok száma: 196 db(79.67%)  
Jelölő szervezet: Független  
 
MAJOROS ISTVÁN  
 
A képviselőre leadott érvényes szavazatok száma: 182 db (73.98%)  
Jelölő szervezet: Független  
 
MAKAINÉ ANTAL ANIKÓ  
 
A képviselőre leadott érvényes szavazatok száma: 180 db (73.17%)  
Jelölő szervezet: Független  

Az önkormányzat összetétele : 

Polgármester: Juhász Gyula független jelölt 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Czigány Lajos Vendel Független jelölt 
Kun János István Független jelölt 
Majoros István Független jelölt 
Makainé Antal Anikó Független jelölt 

 

A megyei közgyűlés tagjaira leadott szavazatok összesítése a Helyi 
Választási Bizottságnak nem feladata, így ennek eredményét nem 
ismertetem. Az interneten a www.valasztas.hu oldalon minden 
választási eredmény megtekinthető. 
 
A választás jogorvoslati ideje alatt kifogás, fellebbezés nem érkezett a 
választási bizottsághoz. 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott 
polgármesternek és képviselőknek! 
 
 
Felsőlajos, 2019.október 16. 

                                                                        
                                                       Szigetvári Márta Krisztina sk. 

                                                          HVB elnök 


