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sáía H€lyi vála§ztá§i Bizott§ág

3520l9. (x.l3.) határozata

sáta

Helyi Válasaasi Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgámesterek
2019. október 13. napjára kitűzött vá|asáásán a Borsod-Abaúj- Zempién megyei Sáta
településen a képviselő-testület tagjainak választásáról szóló szavazóköri jegyzőkönyv
alapján a képviselő-testület tagjainak választása eredményének megállapítlisa tárgyában
meghozta a következó

határozrtot:

sáta

Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. októbq 13. napjára kitúzött válasdísáü a Bo§od_Abaú.j-Zemplén Megyei Sáta
településen a települési önkormányzati képviselók váiasztásának eredményét jelen
hatá(ozat mellékletét képezó és két eredeti példányban elkészített ,,szavazóköri
jegyzőkönyv a Képviselő-testület tagjainak választásfuól" című jegyzókönyv szerint
állapitja meg,

sáta Helyi válasáási Bizottság elrendeli a

hatlározat közzétételéta

sáta Önkormányzat

hiídetótábláján, és a w\,r'w.borsodbota.hu megnevezésű válaszlási honlapjrfur.

A

határozat ellen annak meghozatalától sámított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő válasaópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az úgyben érintett temé§zetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi választási Bizottsághoz
címzett fellebbez€st nyújthat be a sáta Helyi választási Bizottságftíl (3659 Sáta, Széchenyi
út l9,, e-mail: phivatalsata@gmail.com). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 20l9. október hó l6. napján 16,00 óráig megérkezzen.

A

választiiLsi bizottságnak a válasáás eredményétmegállapító döntésg ellen

d)

a

szalazatszirííl\áló bizottság szavazóköri 9ledményt megáilapitó döntésén€k
törvénysénő voltára, vagy
e) a szayazóköíi eredmények összesítésére és a vála§ztrisi eredmény megállapítísára
vonatkozó szabályok megsértésérehivatkozással lehet fellebb€zést benyújtani,
A sz^yazaíszáínláló bizottság szavazóköri er9dményt megállapító döntése ellen csak a
válasáási bizottságnak a választási eredményt megállapitó döntése elleni fellebbezéssel
e8yütt van helye,

A fellebbezésnek taltalmaznia kell

c)akérelemaválasáásieljfuásróIszóló2013.évixxxvl.törvény(atovábbiakban:
Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
te"rc, iónyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)és (székhelyétől) eltéí- postai értesítésicímét,
terelem benvúitójá,nak szeméIyi azonositóját, illetve ha
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jelöló szervizet uugy Áa, izervezet esetében bírósági

a

uugv

nvilvántartásba-vételi sámát.
A f"ll";Ú;';;'il-rratja benytljtOjanat telefaxszímát vagy elektronikus,levélcímét,
levélcímét,
irr"ir" l-ert".ire.l ."gbizot6rinat nevet és telefaxszámát vagy elektíonikus
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A helvi önkormánv7ati képviselök es polgármesrerek válasaásáról szóló 2010,
jelöhek
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;.;;Í.'ttt u ."guatu.rtl,utO képviselók száma
hogy az egyenló szrirnú
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A 10 o00_nél több lakosú településen és a fövárosi kerüerben_a képviselök
listan - iutnak
;"'r;""J';;drlá.i ,",rdrr*ii" - "gv*i "a*jóke,tiletben és kompenzációs
Á,

óvii 5

6

{

l

)

mandátumhoz.
"'-"--'ijj,q"

'-' -;j'"gyeni
mandátum.
"'-"--

ti

mandátum,
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,álasáókerületek és a kompenációs listás mandátumok sáma:
listas
000 lakosig 8 egyéni vilasaókeúleti és 3 kompenzációs

so 000 lakosig 10 egyéni válasáókerületi és 4 komp€nzációs

zs 000 lakosig
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12 €gyéni választókeületi és 5 kompenációs listás

000 lakosig 14 egyéni választókeíületi és 6 kompenzációs

listrás

mandátum.

és
további 10 O00 lakos utli,íl eggyel nő az egyéni választókeriiletben,
lisián válasáott képviselők
,ina"n'iá*i,tUl 25 O00 lakos utrin eggyel nő a lÓmpenációs
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száma.

iroda vezelöje az általános
306. § (2) bekezdése értelmébena helyi válasáási
február 15_ig hatrirozatban allapíúameg a .,képviselő_testület
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."!'"?i".r,".já-.i*iainak számit, A helvi válasáá;i iroda
képviselók
önkormányzati
települési
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A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatsámláló bizottság a szavazatok
követően m€állapítja a választli§ szavazóköri eredményét,

megszámláÜását

A, ye. 2o2. § (1) bekezdése szerint a szavazóköíi, valanint a választiási

eredményró1

jegyzőkönyvet kell készít€ni.
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Á Helvi
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'a],"iÍi"r"i-,' r.jp-ilJOU. i."á"" ,-vazatokar

és megállapitona a válasnás

jeryzókönyy
melvet két eredeti példányban elkeszített ,,SzavazóköIi
loglalt,
iuglá;nak uataszasaIOl" címü jegyzökönyr be

a képviselő_testület

aVe4Q6í2)bekezdésértelmébenaválasztásibizottságahaÍi$ozatát.aszemélyes
A Helyi Válasaási. Bizottság a nyilvánosságra
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i.ti*iet".
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iendelkező részben foglaltak sze nt intézkedett,

jogszabályhelyeken, a
határozata a fentiekben hivatkozott
,ájékoaaiás a Ve, l0, §-,io, 22l, § (1) bekezdésén

A Helvi választási Bizottság
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241, § (l) -{2) bekezdé§én, 307/P, §
223, § (l) bekezdésén,a 224, § (1)-(4) bekezdésein,
(2) bekezdés c) pontján alapul.
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