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HVB HATÁROZ^TA

A2019. október 13-ai helyi önkormányzati

képviselők választási eredményéről

Szelevény Község Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napjara kitűzött általános váIasztásán a Jász-NagykunSzolnok megyei Szelevény településen a helyi önkormányzati képviselő-testiilet tagjainak
válasúáséról készült szavazőköri jegyzőkönyv alapjan a képviselők választási eredményéről
meghoáa a következő

határozatot:

Szelevény Község Helyi Yálasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általanos választásán a Jász-NagykunSzolnok megyei Szelevény településen a képviselők választásának eredményét jelenbatározat
mellékletót képező, és két eredeti példanyban elkészített ,,Szavazóköri jegyzőkönyv a
képviselő-testület tagjainak váIasztásáról" című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.
Szelevény Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat azonnali közzétételéta
Tiszasasi Közös ÖnkormányzatiHivatal Szelevényi Kirendeltségének hirdetőtáblájan (5476.
Szelevény, Kossuth L. út 4. sz) valamint Szelevény Községi Önkormanyzat honlapján
www.szeleven}r.hu

A

hatitrozat ellen annak meghozatalátőI számított három napon belül a központi
névjegyzékben szereplő válasáópolgár, jelölt, jelölőszervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiségnélküli szervezet személyesen, levélben,
telefaxon vagy elektronikus levélben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Yálasztási
Bizottsághoz (5000. Szolnok, Kossuth L. tlt2, sz,) címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat
be a Szelevény Község Helyi Yálasrtási Bizottságnál. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy
az legkésőbb ?019. október 16. napjan 16.00 óráigmegérkezzen. A fellebbezés benyújtásara
rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A választási bizottságnak aválasztás eredményétmegállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláIő bizottság szavazőköti eredményt megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítéséreés a választási eredmény megállapításéra
vonatkozó szabályok megsértésérehivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámláIő bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
váIasztásibizottságnak aválasúási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt
van helye.

A fellebbezé snek tartalmaznia kell
Ve,)
a) akérelem aváIasztási eljarásról sző|ő20l3.évi XXXVI. törvény (atovábbiakban:
223. § (3) bekezdése szerinti a|apját,

_
b) a kérelem benyújtójának n.rrjt, 1akcímét(székhelyét) és ha

a

lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,

éIő,
c) a kérelem Úenyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfoldön
személYi

magyarorszagi rár<cimmel nem rendelkező választópolgar nem rendelkezik
tíPusát és számát, vagY
azonosítóv aI| a magyar állampolgarságát igazolő okiratának
jelölő szewezetvagy más szerveieí...1éb.r, a bírósági nyilvántartásba-vételi számát,
telefaxsz ámátvagy elektronikus levélcímét,illetve
A fellebbezés tartalma
^űbenyújtójanak
nevei és tÓlefaxszá.rr;rét vagy elektronikus levélcímét,
kézbesítésimegbízottjanak

Indokolás
tÖrvénY
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szÓlÓ 2010. évi L,
jelÖltek
lesznek, akik
t:. 5_a szerint azégyéni listán képviselők azok a
1a tovauuiatran: óvjt.)

képviselők szánnaszerinia legtöbb érvényesszavazatot kaPtak, Ahatározat
értelÁébena megválaszthatő képviselők száma6 fő,

a megválaszthatő

A Ve.

fiiggetlen,
14. § (1) bekezdése rögziti,hogy a választási bizottságok avá|asztőpolgárok

a vá|asztási
kizárőIag a törvénynek alándelt izervei, amelyeknek elsődleges feladata
biztosítása, a
eredmériy megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
pártatlanság érvényesitéseés sztikség esetén aváIasztástörvényes rendjének helYreállítása,
bizottság - az SZSZB kivételéve| - az ÚgY
§ (1) bekezdése értelmébena váIasztási
jegYzőkÖnYvbe
érdemébenhatározatot, az e\járás során felmerült minden egyéb kérdésben

A Ve. 44.

foglalt döntést hoz.

a

szavazatszélmláló bizottság
követő en me gállapítj a a v áIasztás szav azőkö ri ere dmény ét,

A Ve.

199. §-a kimondja, hogy

AVe.

202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy
j egyzókönyvet
kell készíteni.

a

szavazőköri,

a

szavazatok megszámlálását

valamint aváIasúási eredménYrŐl

bekezdése értelmében a helyi váIasúási bizottság a szavazókÖri
jegyzőkönyu.t uiup.la., összesíti a polgármester-választás, valamint az egYéní listás választás
,;gy *egyéni vatasztot<ertileti váIasiás szavazőköri eredményeit, és megállaPÍtja avá|asúás
eredményét.

A Ve.

307AI.

§ (1)

;

a
A képviselő tagok váIasztás eredményének megállapításara szolgálÓ jegyzőkÖnYv mintájáÍ
helyi önko rmtnyzati képviselők és polgármeiterek .váIasúásán valamint a nemzetiségi

tartoző feladatok
önkormányzati képviseldk vála sztásű Í váIasnási irodák hatásköréb e
nYomtatvánYokról
h
asznáIandő
végrehajtásának részletes szabályairól és aváIasztásieljarásban
,rőtt zótzol9. (VII. 30.) IM,".,d"l"t 28. melléklete állapítja meg.

jegyzőkÖnyv

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelŐenaszavazŐ_lrÖri
tagokra leadott
alapján összesítette Szele,iény település választókerületben a képviselŐi
eredeti példanyban
szavazatokat és megállapít otía a váíasztás eledményét,melyet két

elkészített,,Szavazőkőri jegyzőkönyv
egyzőkönyvbe foglalt.

a

képviselő-testület tagiainak választásőtól" című

j

A Ve. 49.

§ (2) bekezdés értelmében aváIasztási bizottság ahatéxozatát - a személyes adatok

kivételével- nyilvanosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatá
tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
l
l

A Helyi

YáIasúási Bizottság hatánozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoúatás aVe. 10. §-an, 22I. § (1) bekezdésénoa 223. § (1) bekezdésén,
a224. § (1)-(4) bekezdésein,24L § (1) - (2) bekezdésén, 307lP. § (2) bekezdés c) pontján
alapul.

Szelevény, 2019. október l3.
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A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjai
Jelölt(ek)
Jelölő szervezet(ek)
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