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Borsodbóte Helyi vála§ztási Bizottság
2512019. (x, 13,) határozata

Borsodbóta Helyi Választísi Bizottság a helyi önlormányzati ,képviselők 
és

I"r",iá"."r.r 20l,c, okróber l]. napjam kirüztin ráiasnásrfu a Borsod_Abaúj_ Zemplén

i4";';i..Ö;;;;dbd" Űi.puie..n a képviselö-testület tagjainak vála.áás szavazóköri

;Ö;kö")-'a6Á az' képviseló_Éstulet rálasztása eredményének megállapírása

tárgyában meghozta a következő

határozatot:

BorsodbótaHelyiVálasáásiBizott§ágahelyiönkormátryzatiképviselőkés
"-"i",._""i*r 20l9. ;któbeí 13. napjára kitúött váiaszúsán a Borsod_Abaúj_Zemplén

"^;::;:'';;;il;; 
' 'i"Úoule..n 

a ielepülési önkormányzati képr iselök váIas7tá§ának

;fie;*i' j;il a"trirozai melléklerét képezö és két eredeti peldányban elkészíten

"ir""""áta.i]"rr-tÚ}v a KepviselOrestüiet tagjainak váIasáásaról" cimü ,iegyzókönyv

szerint állapítja meg.

Borsodbóta Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét,a Borsodbóta

Ó"["."áv-i 'nrra"io,atta;fu, e. a www,borsodbota,hu megnevezésú választási

honlapján.

A hatfuozat ellen annak meghozatalától szímított 3 napon belül a központi névjegyzékben

"""r"Ji ,,ir^.aoootnar. iel6lt. ielöló szervezet, továbbá az ügyben é ntett természetes és

Ü;''il;i;,lÖi;"r;;liiisjg nélkiili szeívezet §zemélyesen, levélben,. telefaxon vagy

'"illronil", leie'lben a górsod-,Cbaúj-Zemplén Meglei Tviileti Választási Bizoltsághoz

"i.r.ti--i"raUbezert 
nyújthat be u Bo"odbótu H;lyi Választasi^ .Bizonságnál 

(3658

Borsodbóta. Széchenyi út 42. , e-mail: bbotaph@gmait,com,), A_fellebbezést úgy kell

fiÖfiil||; baésobb 2Ó19. október hó i6, napjritr 16,00 óráig megérkezzen,

A válasnási bizonságnak a válaszás eredményét megállapitó döntése ellen . ,'' 
Ő'Á- r.uuirut"ii*láló bizottság szavaiókori 

- 
ereáményt megáltapitó döntésének

törvénysértő voltáfa, vagy
lrl ,, .raúzokori eredménYek összesítésére és a választrisi eredméü_me8állapítási{,ra
' 

"*T,i"rá'JáUnr"t 
.'.g,e,te,e," ninutt,ozással lehet fellebbezest benyújtani,

Aszavazatszitnlálóbizottságszavazókörieredménytmegállapitódöntése.ellencsaka
;;;;il];"ág""k a váúsaási eredményt megállapitó döntése elleni fellebbezéssel

együtt vÜI helye,

A fellebbezésnek tartalmaznia kell''- 
rt- u te."t"- u ualasaási eljarásról szóló 2013, évi XXXVI,

'le.)223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

ól a te..lem benvújtójának nevét, lakcímét (szekhelyét)

(székhelyétól) eltér - postai értesitési címét,

törvény (a továbbiakban:

és-haalakcimétől



c) a kéIelem benyújtójanak személyi azonosítóját, illetve ha a külöldön éló,

magyarországi lakcimmel nem rendelkezó válasáópolgar nem rendelkezik

sr"-élyi aro.,ositóual, a magyar állampolgárságát igazoló okiratrának típusát és

szímát, vagy jelölő szervizet vagy más §z€rvezgt esetében a bírósági

nyilvántarLísba-vételi számát.
A fellebtezés tartalmazhatja b€nyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

illetve kéZbesítési megbíZottjának nevét é§ telefaxsziínát vagy elektronikus levélcímét,

Indokolá§

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek ]4T"tTlól sáló 2010, évi L,

iá*lni 1u toraUriur.Uan, Öujt.) tr, §-a izerint az egyéni listá,n képviselők azok a jelöltek

leszrrei<,'akik a megvalasáható képviselők szí,ína szerint a legtöbb éNényes sAvazatol

tuptat .'Sruuu-t"gy-"nlőség esetén iorsolással kell megálapítani, hogy az €gyenlő szímú

.áarutot ete.t 1Óiott"t t-o"tit melyik szerez mandátumot, Ha az egyéni lista jelöltjét

poigá^"rt...t ,"gválasztották, az egyéni listá,ról töIölni kell, és helyébe a következő

legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Az Övjt, 5, § (l ) A l0 000-nél több lakosú telepüIésen és a övárosi kerü.lerben.a képviselók

""gr"l "ár"".iái 
,""dszerben - egyéni választókerületben és kompenációs list,án - jutnak

mandátumhoz.
(2) Az egyéni választókerületek és a kompenációs listás mandátumok száma:

uj'zs ooo lakosig 8 egyéni váiasáókerületi és 3 kompenzációs listlis

mandátum,
b) 50 0oo lakosig lo egyéni vála§áókerületi é§ 4

mandátum,
c) 75 000 lakosig 12 egyéni választókerüeti és 5

mandátum,
d) lO0 00O lakosig 14 egyéni válasáókeíül€ti és 6 kompenzációs list,ís

további l0 000 lakos után eggyel nó az egyéni válasáókerületben, és

000 lakos után eggyel nő a kompenációs listán váIasztott képviselók

A Ve. 306, § (2) bekezdése értelmében a helyi váúasztá§i iroda vezetője €7 általános

uatu.zla. euiben februar 15_ig hatarozatban állapitja meg a képvi§elő_testület

megválasztandó tag.jainak számá. A helyi váiasztási iroda .vez€töjén€k, 
határozata

Jnj.er"n Borsoóóta településen a megválasztandó települési önkormányzati

képviselők sziirna 4 fő,

A Ve. 14. § (l) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok , a ,zAyaz^lszírrfl|áló

|L"ri.agot iii,áaeret - a vaÁztOpotgá,rok fuggetlen,_ kizárólag a,,törvénynek alárendelt

.r".""i'Á"iv"t""t 
"lsódleges 

felad'ata-a vahsáási eredmény megállapitása, a választások

iÜuraganuk] ,O*enyességónek biáosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén

a válasáás törvényes rendjének helyreállitása,

A Ve. 44, § (l) bekezdése éItelmében a vála§áási bizottság az ügy éId€mében hatarozatot,

u" .riara, .ini. r.rln"rült minden egyéb kérdésben jegyzikönyvbe foglalt döntést hoz,

kompenzációs listás

kompenzációs listás

mandáfum,
(j) Minden

minden további 25

száma.



A ve, l99. §-a kimondja, hogy a sza,Jazatsz/líí,|íL]1ó bizottság a szavazatok megsaímlálá§át

követő€n m€állapítja a vá{asáás szavazóköri eredményét,

A v9. 202. § (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választtisi eredményről

jegyzókönyvet kell készíteni.

A ve. 307AJ. § (l) bekezdése értelmében a helyi váasaási bizottság a szravaz'köÁ

i"nu"okonuu"k alapi,ínr ti..resiti a polgáme§ter_válasáa§, valamint az egyéni listás
'r;:á*a '""ey az" egyéni válasá;kerületi választás szavazóköd eredményeit, és

megállapitja a választás eredményét.

A települési önkományzati képviselő válaszrás eredményének megállapíüá§íra szolgáló

iepvzötönyr minláiál ; helyi önlormányzati képviselök és polgármesterek válasaásán,
'";iilt;i ; "..ráiregi 

tinto.manyrati képviielök válasaásán a válas/á§i irodák

traiastoreue taíozó fe'iadatok végrehajrásanak reszletes szabályairól és a váIasztási

"riaÁt"" 
rr".^a-dó nyomtatványokról szóló 20/2ol9, (vII,30,) ]M rendelet 29,

meLléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti lendelkezéseknek megfelelően a sza,lazókóri

i"gy-'iJ"y, 
"rápja" 

összesítJtte Borsodbóta település választókerületben a telepüési

i;,il".ra"Ya rJ'iriselőkre leadott szavazatokat és meg!íllapította a válaszlás eredményét,

."i".i te1 eredeti példáLrryban elkészített ,,Szavaáköri jegyzőkönyv a képviseló-testiilet

tagj;inak válasáásáról" című jegyzőkönyvbe foglalt,

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a válasáási bizottság a határozatát - a személyes

uaut"l ti"eLle"a - nyilvánosságra hozza. A Helyi Vála§áá§i Bizottság a nyilvánosságra

hozatal tekintetében a iendelkezörészben foglaltak szerint intézkedett,

A Helyi választási Bizottság hatáíozata a fentiekben hivatkozott jogszabáiyhelyeken, a

jogorvástatrOt szOtO tájékoaaiás a Ve, l0, §-án,221, § (l) bekezdésén

, a 223, § (1) bekezdésén, a 224. § (l )-(4) bekezdésein, 24l, § (1) -{2) bekezdésén, 307/P, §

(2) bekezdés c) pontján alapul.

Bor§odbóta, 2019, október l3.

w
fu.r,.rrt r<.t"O.^

./ Ném€th Katalin
i Válasáási Bizottsá8 elnöke



szAvAzóKöRI JEGYZó(öNW 
^ 

KÉPVI5ELó-TESrÜLET TAG|AINAK

VÁLAS.ÍÁSÁRÓL

Bot§oD-ABAÚr-ZEMP!Él{ m€gye

aorsodhóta o01. szimú §ravaókör
K6züt 2019, év 10. hó 13, napján, a szavazóhelyjég círne|

Bor§odbóta, széchenyi ut 42. (Polgáíme§terl Hivatal)

Tl( 05_o41_001_3

_L. számO pera;ny

Á nevleowe\ben levó válasz!óooloa,od száma, 643 Á

.",-.,"",..,"*, 
"r,*/ópo,;,ok 

wáTa: f1-T-51 r
Áz F rcvatot az Össze§íó lapól k€ll átmásolni|

B
umában levó, belyeqzőlenyomat nélküli

Urnában léVő, lebé yegzett szavazólapok száma:

Eltéíés a szavazóként megelentek számától: (L=K-F,

Éwénytel€n lebélyegzeft §zavazólapok száma:

ÉNényes szavazólapok sámaI

o
qna

o
8

1ll

D Az szszB. szava2atokat
1

alkalommal §ámolta meg,

c A szAvAzAToK szÁM^ JELöaTÉNKÉNT

1, stKE sÁtiDoR oÉNEs l58
Független jelölt l58

2. BARi zoLíÁN 1a7
MUNKÁ5PÁRT e-8

3, Koós GÁBoRNÉ 161
FúggetlenJeló|t GG

4. íAxÁcsFrvÁN 19!
Független jelö]t 84

5, stMo sÁ DoR 136
Fúggetlen le]ólt 34

6, NAGY^TnLÁ É 7,74

Függ€den jelölt 6tr

7, l(RlsToN BÉLÁ 119
Fúggetlenjeölt í4

8, VARGA sÁNDoR lza
Függeüen jelölt ,lL,1

9, BERXI BÉlA !42
Fúggetlen jelólt Jt

szAvAzÁTsáMúLó BrzoTrsÁG

l(l€? lf

iüLTÁ ZsoLíhJ E

Í,_r;;;..

l!
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TK o5-o41-o01,3
Borsodbóta

A vála§ztii§ eí€dménye:

1.Aválasztiise.edménye§/Idókóziválasztastkelltaítani,ÍreÍt-képv]s€lő]he]ybetóltetlenmaradt'

2. A polqálTesletl tlszlseg e|"y!l9Ejl!l1lgs]]_|s4_]g9l]l]9]gsj

". ;.*"...**u**^r< s*ma: l-E-l o.I** ***'* or,n",fF-l

1.

z.

3,

5,

6.

458
4 3o

9l'
43C

A vála92tá9 brottsáq a t€nlÉk tözula lovetle/ó azonositolú ]elólt rand*unhoz juÉsat

szavazateqyenlóseg mrán-solÉolii6sal ;llapilrotla T reg:

s( k E SA\Jo
A!(cA lN.,o

fAk/§cs sT \,.Á'
IMot9 sAtvoo

H6[YI vÁrAszTÁ§ BtzoTTsÁG

Aláírás

. hoYzÓkónw másolatanak áMte|ekora i€q}zőkönyv kiállítasakol

tJ eM l;T l.l ]4éIÁ!1^2----3"
a- rto e},lj c-

A{4_1- A ?s 9!-i,\J_E,
xoés s átu gSrl; J
Evéw tASzrJx,,='
Kln_l 5T]ofu \ x.l osiv l,

x-é sx1 J poetuLtl V.ATAkl kkj.


