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A 2019. október 13-ai helyi polgárm es ter v álasztás eredm ényéről

Szelevény Község Helyi YáIasztási Bizottsága a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevény
településen a 2019. október 13. napjára kitűzött általános válasúásről készült szavazőköri
jegyzőkönyvek alapján a polgármester választás eredmény ét az a|áhbiakban állapítja meg:

Szelevény Község Helyi Válasáási Bizottsága a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevény
településen a2019. október 13 napjára kitúzött helyi polgármester válasáásanak eredményét
jelen hatarozat mellékletét képező és két eredeti példrányban elkészített ,,Jegyzőkönyv a
polgármester-választás eredményéről" címűjegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A megválasztott polgármester: KEREKESNE DR. HOLLÓ Hnr,ca a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség jelöltje

Szelevény Község Helyi Válasáási Bizottsága elrendeli a határozat azowtali közzétételét
Tiszasasi Közös ÖnkormanyzatiHivatal Szelevényi Kirendeltségének hirdetőtábl áján (5476.
Szelevény, Kossuth L. út 4. sz.) valamint Szelevény Községi Önkormányzat honlapján
www.s4eleveny.hu

A határozat ellen annak meghozatalátőI számított három napon belül a központi
névjegyzékben szereplő válasáópolgár, jelölt, jelölőszervezeto továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szewezet személyesen, levélben,
telefaxon vagy elektronikus levélben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi YáIasztásí
Bizottsághoz (5000. Szolnok, Kossuth L. it2. sz) cimzett illetékmentes fellebbezést nyújthat
be a Szelevény község Helyi Válasáási Bizottságnál. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy
az legkésőbb 2019. október 16. napjan 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtásara
rendelkezésre álló hatarídő j ogvesáő.

A válasáási bizottságnak aválasúás eredményét megállapító döntése ellen:
a) a szavazatszámláló bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazőköri eredmények összesítésére és a válasáási eredmény megállapításara

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámlálő bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
válasúásibizottságnak aválasztási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt
van helye.

A fellebbezé snek tartalmaznia kell :

a) a kérelem - a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban:Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti - alapját,



a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külfoldön élő,
magyarors zágí lakcímmel nem rendelkező választópolgar nem rendelkezik
személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságín ígazoló okiratanak típusát
és számát, vagy szervezet, yagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójrának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámáí.vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(a továbbiakban: Övjt.; 12. §-a szerint a polgármestert a település válasáópolgarai
kö zvetl enül v álasúj ák.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögziti, hogy a válasáási bizottságok aváIasztőpolgárok fiiggetlen,
kízárőlag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisúaságának, törvényességének biztosítása, a

pártatlanság érvényesítése és szükség esetén avá|asztás törvényes rendjének helyreállÍtása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében aválasúási bizottság azij;gy érdemében határozatot, az

eljarás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását
követően megállapítj a a v álasztás szavazóköri ere dményót.

A Ve. 200. §-a alapján aváIasúási bizottság határozattal állapítjameg a váIasztás eredményét.

A határ ozat mel lékl etét kép ezi az er edményrő l ki á1l ított j e gyzőkö nyv.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazőköri, valamint a választási eredményrŐl
j egyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307A{. § (1) bekezdése értelmében a helyi váIasztási bizottság a szavazőköri
jegyzőkönyvek alapjan összesíti a polgármester-válasáás, valamint az egyéni listás válaSztás

uigy uregyéni választókerületi választás szavazóköri eredményit, és megállapítja aváIasztás
eredményét. 

;

A polgármester válasáás eredményének megáIlapitáséra szolgálő jegyzőkönyv mintáját a

helyi Ónkormányzatí képviselők és polgrármesterek válasúásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati tépviselők választásán a váIasztási irodák hatáskörébe tartoző feladatok

végrehajtásának iészletes szabályairől és a válasúási eljárásban használandó

nyómtatványokról szóló 20l20I9. (VII. 30.) IM rendelet26. mel|éklete állapítja meg.

A Helyi Válasáási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelŐen a szavazőkÖri
jegyzőkönyvek alapján összesítette Szelevény település válasáókerületben a polgármesterre

ieááott szavazatokái es megallapította aválasúás eredményét, melyet két eredeti példanYban

b)

c)



/
elkészített ,,Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményóról" című jegyzőkönyvbe
foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében aválasúási bizottság ahatérozatát - a személyes adatok
kivételével - nyilvánosságrahozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet,
a médiaszolgáItatő és a sajtótermék neve.

A Helyi Válasáási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben
foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Válasáási Bizottság hatátozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás aVe. 10. §-an, 22I. § (l) bekezdéséna223. § (l) bekezdésén,
a224. § (l)-(4) bekezdésein,24L § (l)-(2) bekezdésén,307lP. § (2) bekezdés c) pontjan alapul.

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi. XCIII. tv. 33. § (2) bek. 1. pontja
biztosítja

Szelevény, 2019. október 13. c/&4
Cseh János

A határ o zatró l érte sülnek :

1. A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjai
2. Jelölt
3. Jelölő szervezet
4. battár
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