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HvB HATÁROZATA

A 2019. március 31.-ci időközi választás eredményéről
szeleVcn!,KöZség Ile]yi Választási Bizottsága a Jász-Naglkun_Szolnok meg],ei sZelevény
telepü]ésen a
20]9, nárcius 31. napjára kitúzöll idóközi polgiimester választásróI készüli szavazóköri jegyz8könyvek
alapjár1 a po]gámester \,álasztás eredmén),ét ;z álábbiakbau állapítja meg:
sze]e\,éíl),KöZség lle]),i \rálasztási Bizottsága a Jász-Nagykrrn-Szolnok megyei
Szelevétry településen a
ictőköZi polgármester \,á]asztásállak eredmérrlitjelen határozat me]lékletét
kópeó és két eredeti példányban elkészíiett,.Jegyzóköny.",a polgármester-választás eredrnényéró1'' címú
je4 zo".ir r l .zc i,lt :llrpiti: meg,
20 ]9. lnárcius 31, napjára kittizött

A megYálasztott polgármester: KfREKESNÉ DR, HoLLÓ HELGA a FIDESZ Magvar
Polqári
Szövetség jeliiltjc
ve]evénv KöZsóg Helyi Választási Bizottsága ellendeli a hatálozat azonnali köZzététe]ét Tiszasasi
Közös
onkormányzati Hivata1 Szelevényi Kirendeltaégének hil(ietótábláján (5476, SZe]evény,
Kossuth L. út 4. sZ.)

valanrint Szelcvény Községi Önkonrrányzat honlapjárr u.rl.w,szeleveny,hrr

,szelcvény KÖzség He]yi Váasztási Bizottsága továbbá elrendeli a határozat
azonnali megkiildését a Nemzeti
vÍlasztási Iroda e]nöke_ va]amjnt á lász_Nag1.|LlD-§26ilqk Meg},giTerü]9ti Válasáási
Irorlavezetője részére.

A határozat el]en

a neghozata]ától szánitott három napon beliil a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Teriileti
Vltlasztási Bizorrsághoz (5000, Szolnok, l{ossuth L. íit 2. sz,) oírr-rezr,e, a-megtámadott
hatá,rózatot lrozó
váliNztáSi bizotlságná] il]etéknentes Iéilebbezésnyúj tható be úgy, hogy
a iellebbezés legkésőbb 20l9. április
0],-án 1 6,00 óráig mepérkezzerr, A fellebbezés benrílj tásár a
delkizésre ál1o hatfuidó j ogueszto,
LZen halározat ellen a központi néviegyzékben szereplő Választópolgar, jelölt. jelölószervezet,
továbbá az
iig!,ben élintett temlészetes ós jogi személy..jogi szer*lyiség néItilti .-r.ó"r"t
nyultt ut be fellebbezést,

r

-

-{ lcllebbczés szemé]vesen (5476, Szelevón!,. Koss.tth L. út 4. sz,), levólben, vag,v elektronikrrs ]evélben
(szelevcnyiOextenlet,hu) SzelevénJ, Község Hel_vi Választási Bizottágáná1
terjeszthető elő,
A választási bizottságnak a \,álasztás eledményét nlegá]]apitó döntése e]]en:
a sza,azatszámláló bizottság szavazóköli eredményt n]egállapító döntésének
tör\,ényséltő voltára, vagy a
szaviuóköri clednón}ek összesítéséIe és a választási ereclÁény megállapításár.a vonatkozó
szabálr-ok
trre gsélté§érehivatkozással lehet 1éllebbezóst ben_vújtari,
A szavazatszár'nlálr! bizottság szavazÓköri eledménvt megállapitó döntése ellen
csak a választási bizott§ágnak
a választási elednén)-t negállapító döntése ellerri fellebbezéssel egYütt .,an lrelye. A 1'ellebbezésnek
tarialnlaZnia ke]]:
a kérelem
a r,á]asztisi eJljr;rsrol szti n 20l3 é\i XXxvI tönény (továbbiakban| Ve,)
223. § (3) bekezdés szclinli - alapját,
a kérelem beLryújtó.jának nevét, lakcínét(székielyét) és - ha a lakcimétől (Székhelyétől)
e]tér
- p^,l1] .r e:il.,,:cl rlcl,
- a kérelet,n benyújtóiának személ,yi azonositóját, illetve, ha a külföldön é]ő, magya].országi
litkcímme] nem rendelliezó r,lilasztópolgár nenr rendelkezik személyi azonosítóvai.
a magyir
ál]anlpolgárságltt igazoLo oki|atán;k tlpuslt is \Zánlit. \igv szervczet, vagy
más szcrúet
e.c'eberl oiro._!, r) iIlantano"ba-re,<|i .zan;r.

-

-

-

"

A fellebbezés tartalmazhatja benYiútójanak telefaxszánlát vagy e]ektronikus levélcímét.illetve kézbesítési
rnegbíZottjának nevét és telefaxszámái vag_v e]ektronikus 1evélcímét.A fellebbezésben irj ténl,ek és
b zorr rrélok |' lel ]o'll

"ló\'

^DoKoLÁ\ választásáró1 szóló 20l0. évi ].. tör\,én), (a
helvi önkormányzati képviselők és polgám]ester-ek
továbbiakban: Öljt,) 12, §-a szerjnt a polgámesteft a település választópolgárai közvetleniil r,álasztjái.

A

Polgármestel aZ ajelölt ]esz. aki a legtóbb érvényesszavazalot kapta,

A ve,

14, § (1) bekezdése rögzíti. ho$] a választási bizottságok a választópolgár.ok fiiggetleL kizárólag a
tijnénynek aliirende]t szcrvei, anelyeklek elsödlogcs feladata a választási cred1nény megállapítása. a

!álasztások tisztaságának. törl,énycsségének blztosítása. a pádatlanság él.vényesítéseés szüksóg csctón a
válasZlás törvényes rendj ének helyleál]ítása,

A Ve. 44,

§ (l) bekezdése értelmében a választási bizottság aZ ügy érdemóben hatálozatot, aZ eljii]ás sorá]
felmerúlt minclen eg,l,éb kérdésben jegyzőkönFbe foglalt döntést hoz.

A ve,

199. §-a kinrondja, hogl,a szavazatszámláló bizottság a szavazatok negszánláláSát követően
megállapítja a válasaás szavazóköri eredmén,vét.A Ve, 200, §-a alap.ján a választási bizottság határozattal
állapítja meg a választás eledtnónyét, A határozat me]lék]etét képezi aZ ercdményről kiállított icgyzőkdn},\,
A Ve, 202.
készíteni,

A Ve,

§ (1) bekezdése

rögzíti, hog,\,a szavazóköri,

valamint a\,álasztási eredmén}.lól jeg_vzókön_l,vet kel1

(l) bekezdése értelmébena helyi válasáási bizo|iság a szavazóköri je$,zőkönF ek alapján
összesít1 a polgámestef-választás szavazóköfi eredménveit. és megállapitja a választás eledmén)éi,
307,r),J. §

A

polgármestel \,álasztás eleciményénck megállapitására szolgáló.jegyzőkörryv
mintáját a he]}i
ötikormályzati képvlselők és po]gármesterek vá]asztásán, Valamint a nemzetiségi ö[kolrnanyzati képviselók
választásán a vá]asztási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásrának részlctes szabáll,airól és a
választási eliárásb.n használandó ,vonrtatványokó1 szóló 4,/201,1, (VII. 2,1.) 1N,1 rendelet 33, melléklete
állapitja meg,
rT

A

Hely1 Válas7tási Bizottság a l'enti rendelkezéseknek megfelelően a szalazóköri jegyzőkön!,vek alapján
összesítette Szelevén}, település választókelületben a polgármestene leadott szavazatokal és megá]lapitotta a
választás eledméD,vét, nelyet két eredeti példányban elkészítelt,.Jeg},zökönvv a polgáImestel-\,álasztás
eredményéIő1" címúj egyzókönl.r.be foglalt.

A Vc. 49,

§ (2) bekezdés éItelmébena \,álasztási bizottság a határozatát - a szenrélyes adatok kivótclóvcl n,vih'ánosságra hozza. Nem lninősiil személves adatnak aje]ölt, ajelölő szervezet. a médiaszolgáltató és a
sajtótennék neve.

A

].lo1yi \rálasztási Bizottság a nyilvánosságla hozatal tekintetében a renclelkező részbe11 log]altak szerint

intézkedett,

A Helyi Választási Bizottság hatifuozata a fentiekben hivatkozottjogszabálylrelyeken, aiogorvoslatlól szóló
tájékoztatás a Ve, 10. §-án. 22], § (l) bekezdéséna 223. § (l) bekezdésén,a 224. § (])-(4) bekezdésein. 21],
§ (l)-(2) bekezdésén.307/P,§ (2) bekezdés c) pontián alapul,
AZ i]]elékmentességet aZ illetékekről szóló 1990, évi. XCIIL tv. 3j, § (2) bek. l, pontja biztosítja
Szelevény, 2019. március
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