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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselői és polgármester választás 

előkészítése során a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB), a Helyi 

Választási Iroda közreműködésével a jelöltállítás időszakában kapcsolódott be a 

munkába. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént az ajánlóívek 

hitelesítése és a HVB minden jelölt nyilvántartásba vételéről határozattal döntött. A 

jelöltállítás időszakának lezártát követően a 6 képviselői helyre 11 jelölt, míg a 

polgármesteri tisztségre 2 jelölt regisztrációjára került sor. A jelöltállítás kapcsán 

panasz, kifogás, bejelentés a választási bizottsághoz nem érkezett. A HVB a 2019. 

szeptember 9-i ülésén sorsolta ki a jelöltek szavazólapra történő felkerülési sorrendjét. 

A HVB a 2019. szeptember 19-én kelt 1767-18/2019. számú határozatában jóváhagyta 

a szavazólapok adattartalmát. A választás napján minden feltétel maximálisan 

biztosított volt a választási alapelvek érvényesüléséhez, minden arra jogosult 

választópolgár rendben le tudta adni a szavazatát. A HVB külön határozattal állapította 

meg a polgármesteri tisztséggel és a képviselői mandátumokkal kapcsolatos 

eredményeket. A szavazatszámláló bizottságok kiválóan végezték munkájukat, melyet 

az is bizonyít, hogy sem a választás lebonyolításával, sem az eredmény 

megállapítással kapcsolatosan jogorvoslati kérelem nem érkezett be. A választás 

napján rendkívüli esemény nem történt, a szavazás rendben zajlott le. 

 

A szavazatszámláló bizottságok ez alkalommal is több megbízott taggal (delegálttal) 

egészültek ki, a FIDESZ-KDNP, továbbá Matajszné Varga Etelka polgármester jelölt, 

Bordás Imréné, Lajkó Zoltán és Bernát Julianna képviselő jelöltek delegáltak tagokat a 

szavazatszámláló bizottságba. A HVB tagjai közé ez alkalommal nem delegált senki. 

A delegáltak munkájukat hasonlóan magas színvonalon látták el, ezzel kapcsolatosan 

probléma nem merült fel. 

 

A HVB a négy szavazókörben elkészített jegyzőkönyvek alapján összesítette a leadott 

szavazatokat és határozattal állapította meg a végeredményt. A polgármester jelöltek 

és a képviselő jelöltek mellett a megyei listákra is lehetett szavazni, illetve lehetőség 

volt roma és lengyel nemzetiségi szavazatokat is leadni a regisztráltak számára. 

 

A 2019. október 13-i választás hivatalos eredménye Szajol községben a következő: 

 

Részvételi arány: 44,6 %. 
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A polgármester választás eredménye: 

 

Nyilvántartásba vett választópolgárok száma a szavazás napján 3173 fő. 

Szavazóként megjelentek száma: 1415 fő. 

Érvényes szavazólapok száma: 1396 db. 

Érvénytelen szavazólapok száma: 18 db. 

 

 

Név 
Érvényes szavazatok 

száma 

Eredmény 

% 

Szöllősi József 1067 76,43 

Matajszné Varga Etelka 329 23,57 

 

 

A helyi önkormányzati képviselő választás eredménye: 

 

Nyilvántartásba vett választópolgárok száma a szavazás napján 3173 fő. 

Szavazóként megjelentek száma: 1415 fő. 

Érvényes szavazólapok száma: 1379 db. 

Érvénytelen szavazólapok száma: 34 db. 

 

Sor-

szám 
Név 

Érvényes szavazatok 

száma 

Eredmény 

% 

1. Berkesiné Csinger Gabriella 877 14,48 

2. Kerékjártó Tibor 853 14,08 

3. Némethné Gerecs Judit 800 13,21 

4. Bernát Julianna 694 11,45 

5. Uracs Árpád Zoltánné 553 9,13 

6. Bordás Imréné 492 8,12 

7. Lajkó Zoltán 453 7,48 

8. Kátai Tibor 448 7,40 

9. Gonda Gilbert 365 6,03 

10. Fejes Károlyné 293 4,84 

11. Papp József 229 3,78 

 

 

 

Szajol, 2019. október 16. 

 

 

 Kiss Istvánné 

   HVB elnöke 
 


