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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 közzétételét a 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 eredményét megállapító 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 megsértésére hivatkozással 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,

d . te"rc, iónyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól

(székhelyétől) eltéí - postai értesítési címét,

n 
^ 

terelem benvúitójá,nak szeméIyi azonositóját, illetve ha a külöldön éló,

'' ."gy".*r"aei iuÍ"i*.t n.. iendelkeá választópolgáf nem rendelkezik

si"iietyi arÖoritOuul, a magyar áIlünpolgttságát igazoló okiratának típusát és

,áat, uugv jelöló szervizet uugy Áa, izervezet esetében a bírósági

nvilvántartásba-vételi sámát.
A f"ll";Ú;';;'il-rratja benytljtOjanat telefaxszímát vagy elektronikus,levélcímét,

irr"ir" l-ert".ire.l ."gbizot6rinat nevet és telefaxszámát vagy elektíonikus levélcímét,

Indokolás

A helvi önkormánv7ati képviselök es polgármesrerek válasaásáról szóló 2010, évi L,

il:11,' ,ffi;'r';b,"i.'Ü;,'Ó'"i r-il. s-u i^i"t az egyéni listán képviselök azok a jelöhek

;.;;Í.'ttt u ."guatu.rtl,utO képviselók száma sz€rint a legtöbb érvényes szavazatot

1uoúi..,s^uurut.gv-"nlóség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenló szrirnú

."-;;;;ffi' j:Í.l,"r.-i.?^i ."ryt szerez mandáúmot, Ha az egyéll lista jelöltjét

"olnu.."".^"r. 
."gváIasíotrák, az egyéni listáról töIölni kell, és helyébe a következő

iegiöbb szavazatot eléít jelöh lép,

Á, óvii 5 6 { l ) A 10 o00_nél több lakosú településen és a fövárosi kerüerben_a képviselök

;"'r;""J';;drlá.i ,",rdrr*ii" - 
"gv*i "a*jóke,tiletben 

és kompenzációs listan - iutnak

mandátumhoz."'-"--'ijj,q" 
"gyeni 

,álasáókerületek és a kompenációs listás mandátumok sáma:
'-' -;j'- 

000 lakosig 8 egyéni vilasaókeúleti és 3 kompenzációs listas

mandátum."'-"-- 
ti so 000 lakosig 10 egyéni válasáókerületi és 4 komp€nzációs listás

mandátum,"'*__"i 
zs 000 lakosig 12 €gyéni választókeületi és 5 kompenációs listás

mandátum,"'-----'ái'rOO 
000 lakosig 14 egyéni választókeíületi és 6 kompenzációs listrás

mandátum.

ÖÚil; további 10 O00 lakos utli,íl eggyel nő az egyéni választókeriiletben, és

,ina"n'iá*i,tUl 25 O00 lakos utrin eggyel nő a lÓmpenációs lisián válasáott képviselők

száma.

A ve, 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi válasáási iroda vezelöje az általános

"ar^"ar"e"iui"i 
február 15_ig hatrirozatban allapíúa meg a 

.,képviselő_testület
."!'"?i".r,".já-.i*iainak számit, A helvi válasáá;i iroda vezetójének határozata

éííelmében sáta településen u Úuatuiaanao települési önkormányzati képviselók

szána 6 fő,

A Ve, 14. § (1) bekezdé§e rögziti, hogy a válasaási bizottságok -..a szAvazAlszjrín|áló
'tl",ira*"i "tii,á"ie"el a váIisztopot§arok ftiggetlen, kiárólag a.törvénynek alárendelt

;;;ÖilÜ"Ü;k 
"lrődleges 

felad'ata'a valasiisi eredmény megállapitfua, a válasáások

tisztasásának, törvényességének biztositása, a pá,rtatlanság érvényesíté§e és sziikség esetén

a vátas;ás törvényes íendjenek helyreáttiúsa,



A Ve. 44. § (l ) bekezdése értelmében a választá§i bizottság az ügy érdemében hatá(ozatot,

;;,i*;;;;# i"iláiminden egyeb kerdésben jegyzökönyvbe foglalt döntést hoz,

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatsámláló bizottság a szavazatok megszámláÜását

követően m€állapítja a választli§ szavazóköri eredményét,

A, ye. 2o2. § (1) bekezdése szerint a szavazóköíi, valanint a választiási eredményró1

jegyzőkönyvet kell készít€ni.

A Ve. 307A,,l, § (1) bekezdése értelmében a helyi választlisi _bizottság 
a szavazóköri

i"giror<o.vr.r 
"ulapján ti.sr".iti a polgármesrer-választás, ralamint az egyéni listás

'"aj"rr,á. 
"ugv 

ai" egyéni válasáókei'jleti válasaás szavazóköri eredményeit, és

megallapítja a válasáás eredményét,

^ 
tAlF.ii]é§i önkormánvzati képviseló választliLs eredményének megállapítá§íra szolgáló

;-;;;ffi; .i"iaiáil rciyi n*ormánvzati kepviselók és polgármesterek válasaásán,

'"^i i", ; nemzétisegi onto.m-yzutí képviielók válasaásán.a..válaszási irodák

rr"ia.táreu" tarto"o ieiaaatot végrehajtrisanak részletes szabályairól _és a válasaási

.r;.l.i- r,"-"aÁdó nyomtatvÁyoúól sznló 20l2}l9, (Vll, 30,) lM rendelet 29,

melléklete állapitja m€g.

Á Helvi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazókö

;oJ;ii"#,^ fi;iaí",orJ!.r",,. 
- 
iata település válasaókerületben a települési

'a],"iÍi"r"i-,' r.jp-ilJOU. i."á"" ,-vazatokar és megállapitona a válasnás eredmenyét,

melvet két eredeti példányban elkeszített ,,SzavazóköIi jeryzókönyy a képviselő_testület

iuglá;nak uataszasaIOl" címü jegyzökönyr be loglalt,

aVe4Q6í2)bekezdésértelmébenaválasztásibizottságahaÍi$ozatát.aszemélyes
;;;i ;,;**1i:';;u,a."..aúh._" A Helyi Válasaási. Bizottság a nyilvánosságra

rr"r","r i.ti*iet". 
" 

iendelkező részben foglaltak sze nt intézkedett,

A Helvi választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a

:"Öái"iái*Olj ,ájékoaaiás a Ve, l0, §-,io, 22l, § (1) bekezdésén

, a 223, § (l) bekezdésén, a 224, § (1)-(4) bekezdésein, 241, § (l) -{2) bekezdé§én, 307/P, §

(2) bekezdés c) pontján alapul.

sáta. 20l9. október 13.

=é(
Helyi elnöke
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Umábön lévő, lebélyegzett száva2ólapok §áma:

Eltéíes a ,ávazóként meqielentek §2ámától: (L=K-F;

É énytelen leb€ly€zett szavazólapok sáma:
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D Az szszB a szavazatokat t- alkálommal sámolta me9,

c A szAvÁzAToK sáMA JE!óLTENKÉNt

1. vÁRADIJózsEF 26s 51
2, BÁKos PÉTER 2a(

Függetlenjelólt nc3
3, MIH^LY GÁBoRNÉ 13l

FüggetlenjeIölt ,O
4. ANGAtsTvÁ 15!

FÜ99€ü€n jelólt {+
5, stKE RICHÁRD 16ó

FIDEsZ_KDNP /!_b
6, TUzAGÁBoRriÉ ú2

FIOESZ-KDNP l\^
7, FERGÉI{É uLAFÜREDI Év^ 2l7

nDEsz,KDNP eo
8, PAwARosNÉ MRTAÁGNES A5

Függetl€nj€lölt b+
9, BARTAGYöRGYNÉ 272

FÜggeilenjelÖlt lo\
10, vEREs NIKoLETTA , 14',

Függeüen jelölt ,1,1o
11, KovÁcscsÁBÁNÉ 12§ qí

12. PARóczA ANoREA íüNDE m7
Független j€lölt 3\

],3, KovÁcs BAúzs 234
iuqqeten leo t T9

14, BAKos PÉTER É 293 !_b\
15. szoDIN !^rosNÉ Et(E t{^RrA arg

Fiiggetlen j€ ölt +)

16. KovÁcsLAJo§ 3o4

Fü99eü€n jelölt h5
17, oRBÁN úszLóNÉ L14

FIDESZ,KDNP Ávr0-

18, BALúNÉ KovÁc§ ERrxA t9a
Fúqq€tlen j€lölt /5í

19. vÁMDt BÉLA 221
Fi]gqetlen jelólt ,c
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A válassÉs er€dménye:

1, A Választiis ercdFÉnye§ / Idóközi választast kell tó&ni, meít _ képviselói hely betöltetlen maradt,

3. A megválaszthato kéPvi*ror< sama: p] a -"g,au.,tott repui."tt .--u, [|

1,

2.

3.

6.

A vá asztasioizoü§áa a lentiek löz.jla kovetkezó azonosóú jelolt mandatumhoz ]utasat' szavazateqyenlÖég miatt sorsolással áll6pitotD meg|

miatt az eovén i listáról tóólt ielölt neve es
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BELYI vÁ!^szTÁsl BtzoTrsÁG

Aláíiás
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