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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatom Önöket, hogy a Bizottság 1/2022. (IV. 11.) számú 

határozatával 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester 

időközi választása a jogszabályoknak megfelelően rendben és eredményesen lezajlott Lovas 

településen. 

Sem a választási előkészületek, sem a kampány, sem a szavazás napján nem történt törvénysértés, a 

választások tisztasága miatt panasz, kifogás a választási bizottsághoz nem érkezett. A választók 

névjegyzékébe felvett választásra jogosult választópolgárok száma 436 fő, amelyből a választáson 124 

fő vett részt, a részvételi arány így 28,44 %-os volt. 

 

Az érvényes szavazólapok száma: 

Polgármester választás esetében: 117 db 

Képviselők választása esetében: 123 db 

 

Polgármesterjelöltként 1 (egy) fő polgármesterjelölt indult. 

 

A leadott szavazatok alapján az időközi választás végleges eredménye a következő: 

124 leadott szavazatból Fazekas Gábor Zoltán független polgármesterjelölt 117 szavazatot kapott, az 

érvénytelen szavazatok száma 7 volt. Így a megválasztott polgármester Fazekas Gábor Zoltán 

8228 Lovas, Rózsa út 1. szám alatti lakos, aki e tisztségét főállású polgármesterként látja el. 

 

Az időközi önkormányzati választáson 4 (négy) fő egyéni listás képviselő-jelölt indult. A 123 fő 

választópolgár által leadott érvényes szavazatok alapján a képviselő-testület tagjai lettek: 

Sárdi Máté   122 szavazat 

Fehérné Kiszlinger Anett 106 szavazat 

Simon Róbert   104 szavazat 

Pintér Kornél   94 szavazat 
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A Helyi Választási Bizottság 11/2022. (VI. 26.) és 12/2022. (VI. 26.) HVB határozatával 

megállapította a szavazás eredményét, fellebbezésre a törvényben biztosított határidőn belül nem 

került sor. Ezáltal a választás eredménye végleges és hiteles. 

 

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok Polgármester Úrnak, és a megválasztott 

képviselőknek. Kívánom, hogy munkájukat a legjobb tudásuk szerint, jó szándékkal és tisztességgel 

végezzék a köz érdekében. 

 

Lovas, 2022. július 11. 

 

 

 

 

 Mecsériné Róka Erzsébet 

HVB Elnök 

 


