
Uppony Helyi választá§i Bizotlsága
l,/^"",.}lr nl^o ql .mcil: llnnontDh

lktatósZámI Bor/908-6/20l9.

Uppony Helyi Választási Bizottság
l5/20l9, (x,l3,) határozata

t]ooonv Helyi Válasaási Bi7ottság a he!yi onkormanyzati képviselök.es. polgármesterek

i,iin]'k,io.? il. """i* 
kitúzött i ála;ásii,llt a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Uppony

;'il;rn#; ieo"rr',jÜi..i,'r" tagjainak váiasar;sriról szóló szavaá_köri ,jegyókönyv
ffifiT'i.Ó"i;á; ;;]uÜ Lgjui;t iuto""tauu 

","a,ényének 
megállapitIísa tárgyában

meghozta a következő

határozrtotl

yíi;T-ffji', ]:*11,fi ii1"*,,iláliffi1"#H.ltf,1,.,Íiu:ü:jiffij§iÖ
rcleoülésen a települési onlo,-l*l^,i lepuiselök válas^ásának.eredmenyét jelen

i'jiJrli'", 
"..''jOii[i'- r,ep.," ", rei'",Óri példányban elkeszírelt 

, "Sza\ azóköri

jÖ;;tffi"y;'; i$vis;Ü-testület tu|ul*l uaruiaa,aál" cimü jegyzökönyv szerint

állapítja meg,

Uppony Helyi választási Bizottság elrendeli a hali\ro4at közzétéle|ét a Uppony

Önkormanyzat hirdetötábláJan, ", u'öryls!,9dbdqbu megnevezésú válasdási

honlapján,

Ahatarozatellenannakmeghozatalátólszámított3naponbelül-aközpoítinévjegyzékben
§zereDtö választópolgá(. jetölt, jelölö ,)"*)",, touauÜa az ügyben éíintett természeles és

ili'#;jÜ:Öi;?;rtiyi,tg "ariiii -,rvezet személyesen, levélben, telefaxon vagy

elektronikus levélben a Bo§od_Ao*,,_2;;;,, Megyei teoleti Válasaási Bizonsághoz

"iJ"iii"iúit.reri 
nyújüat be u Uppony 

' 
Helyi Váiasaasi Bizonságnál (]622 Uppony,

;ár'J",r;;;ö:;"-'#ii"rró"l'Oí,*,i,'"li,ló A felIebbezést ú€y kell benyújtani, hogy

)"r"gti.lii ióiq. "r,ób;ió 
16_ napjri,rr 16,00 órág megétkezzel

A vátasztási bi7otlságnak a válaszás eredményél megállapító dön'é:: 
:]l::,,^

^ ";";*:;;;;;;Á,iiO ti"ou,ag',"u"áiOkori'ereáményt megállapító döntésének

tör\,énysértö voltára. vagy

i) a szavazóköri eredmények összesítéséIe és a választási er€dmény.megállapítasára
"' 

""*,i"rj'.-tjrr"k 
megseíesé;hivatkozással lehet fellebbe#st benyújtani,

A szavazatszámláló uiron.ag ,ruu_oki;,"i"á^enyt megállapító dö.ntése, ellen csak a

választási bizottságnak a választlisi ""J,e^Yi-,,gárr"pIt; 
dö;tése elleni fellebbezéssel

együtt van helye,



A fellebbezésnek tartalmaznia keIl,^ -.j- 

" 
rl..i.. 

" "alasztasi 
eljáLrásról szóló 2013, évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:

Ve,) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

tl u iei"|"Á bényújtójának nevét, lakcímét (szekhelyét) és - ha a lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai értesitési címét,

' 
a ttreté- ÚenyrilOjanat személyi azonosítoját, illefie ha a külöldön élő,'' 
.ug}aro^"igi 

'lúcimmet nem rendelkező vála§ztópolgár nem rendelkezik

szeiletyi -áo"ltoual, a magyü állampolg|átságát igazoló okiratának típusát és

sámát, vagy jelölő szewezet vagy más szeryezet esetében a bírósági

nyilvántaItásba-vételi sámát.
A felle;Ú;;; tartalmazhatja benyújtójá,nak telefaxszámát vagy elektronikus levélcimét,

iir"t* tert".iteri -"eUizoújának nevei es telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

lndokolás

A hehi önkormányzati képviselök és polgáme§terek rálasaiisáról szóló 20]0, évi L,

ilil ,; ;;, ábbt"iÚ, Ói,it,l t:, §-a izeinr az egyéni tistán képvi§elök azok a jelöllek

i..r".i,.r.il a megviiiasahitó képviselők szíma szerint a legtöbb érvényes szavazatot

kantak. Szavazatesyenlöség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő szri,rnú

;;;;;;;lé" l;iirlt"r.--Ű"tiL ."ryir. szerez mandátumot, Ha az egyéni lista jelöltjét

Ó;ár-;;,"-.k;;gválasáottá&, Ú egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következö

legtöbb szavazatot €lért jelölt lép.

Az övit, 5, § ( |) A l0 ooo_nél több takosú településen es a fövárosi kerü]erben a képviselök

Ó;J'r;"ili ,.*.r.U.n - .gyeni váiasn ókerületben és kompenációs listan - jutnak

mandátumhoz." *'--'iij 
e, 

"gye"i 
,álasztókerületek és a kompenációs listás mandátumok sáma:

'-'' uj' zs 000 lakosig 8 egyéni vilasaókerületi és 3 kompenziaiós listá§

mmdátum,"---tl 
so 000 lakosig l0 egyéni válasáókerületi és 4 kompenációs listris

mandátum."'-'-- 
"j 

is 000 lakosig 12 egyéni válasáókerületi és 5 kompenációs listris

mandátum,
d) l00

mandátum.
(3) Minden további 10

minden további 25 000 lakos
szAma.

000 lakosig 14 egyéni vála§ztókerületi és 6 kompenzációs listás

000 lakos után eggye| nő az egyéni válasáókerüIetben, és

után eggye| nő a 
-kómpenzációs listán válasáott képviselők

A Ve. 306. § (2) bekezdése éítelmében a helyi vála§ztá§i iroda vezetóje €7 általános

"ar"*a, 
er"ed" februfu l5_ig határozalban áIlapitja meg a _képviselő{estület

,"g.rar".ááJ-i"giuinut "",i-it. 
A helyi váiasztási iroda vezetójének határozata

értelmében Uppony településen a megvátÁaandó települesi ön-k,ormányzati képviselók

száma 4 íii.

A Ve 14 6 r|tbekezdése rögzíti, hogy a válaszá§i bizonságok , a szAvazAlszilrnláló

ilr",i;Ur"U "O'i,ni.iaö--^ 
"ariáJp"rg"á,"l 

fiiggetlen, kiárólag a.törvénynek aláfendelt

Y#i";.ilil;k .]."a[g* ra"á," 
" "álasaási 

eredmény rnegállapitása, a válasaások



tisztaságának, törvénye§ségének biáositása, a pártatlanság érvényesíté§e és §zük§ég esetéíl

a választás törvényes lendjének helyreállíLisa.

A ve. 44, § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy ádemében határozatot,

az eljárás sirrtr felmerült minden egyéb kérdésben jegyzökönyvbe foglalt döntést hoz,

A Ve, l99. §-a kimonrlja, hogy a szavazAtszíLínláló bizottság a szavazatok m€gsámlálását

követően m€állapítja a vála§áás szavazóköri eredményét,

A Ve. 202. § (l) bekezdése §zerint a szavazóköIi, valamint a váiasztrási eredményról

jegyzőkönyvet kell készíteni.

A ve, 307N, § (1) bekez<tése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköli

lepvzoktinvveL atupirin Ossr".iri a polgámesler-válaszás, valamint az egyéni listás
'";?;;; -"Ó J" egy"ni válasaókertileri válasaás szavaáköri eredményeit, és

megállapítja a válasáás eredményét.

A települési önkormányzati képviseló válasaás eredményének m€g|íllapításfua szolgáló

i.nvzöLOnvv mintáiál a helyi önkormanyzati képviselök és polgármesterek válasaá,sán,

'";iilH ; "..rJ,;"ed 
á*o..,lnv-ti kepviielök válasarisán a_,vá]aszási irodák

t 
"tartÁreU. 

tartozó fe-iadatok végrehajtásan'ak részletes szabályairól és a válasáási

"r;arari^" 
rr".""aÁdó nyomtatvá-nyoÉól szóló 20/2019, (VIl, 30,) lM íendelet 29,

mel|éklete állapitja meg.

A Helvi Választási Bizotlság a fenti rendelkezé§eknek megíelelően a szavazókőti

il;;;'Ü"r;;;;já" o-..,".i,.n" Uppony település_.válasáókeniletben a települé§i
'o,iir--á"}-,i rep.iiselókre leadon szavazaiokat és megáIlapitotta a válasáá§ eredményét,

."i""i tei eredeti példányban elkészített ,,szavazóköri jegyzókönyv a képviselő_testüIet

tagjáinak válasaásti,ról" cimú jegyzőkönyvbe foglalt,

A Ve, 49, § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a hatáíozatát - a személyes

"au,ot 
ti"eLü""r _ nyilvIí,rrosságra hozza. A Helyi választási. Bizottság a nyilvánosságra

t oáa i"nnt"tet.o u iendelkező részben foglaltak szerint intézkedett,

A Helyi Választási Bizottság hatfuozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a

jogorváoatrot szoto tájékoáaiás a Ve, 10, §-an, 221, § (1) bekezdésén

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

(2) bekezdés c) pontján alapul.

Uppony, 20l9. október 13.



szAvAzóKóRt ,EGYZó(öNW A KÉPVISE!ó-IE5TüLETTÁGJA!{A|(

vÁLA§.TÁsÁRór

aoRsoD-ÁBÁÚJ-zEIPÚ m€gye

UPPony o01. sziimú szavazókör
K6zült 2019. év 10, ho 13, napján, a §závááhélyiség ciíie:
UPPony, 3622 Uppony, K6suth Ut@ 83, (Polgáme§te.i Hjv.)

Tl( 05_33a_001-a

-|. srámú példány

A névjeqruélóen levő válaytópolqárck száíiá| 254 
^

szavazóIénr megjelenl vála§znjpoldrcl sáma| f-lÍL1 í
Az F íovatot az Összesíó lapól kel] átmásolni|

o
/81
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gAvÁzÁTsz^MlÁlo BrzoTTsAG

Aeó cr, L^

'r"ué

NEv

Urnában lévő, lebélyegrett szavazóhpok száma:

Eltéres a szdvaróként me!úelentek számiától| (L=K-F;

ÉNénytelen leMlyegzett szavázólapok száma:

ENenye3 szava?oEpoK sama:

c A szAvAzAToK sáMA JELöLTEN{ÉNT

r. Koós csAB^ t48
Fitggetlen jeölt qh

2. alAGY EszTER
Fiiggetlen jelölt

t54

/zz-
3, BoRoTvÁs GÁBoR LÁszLó 126

Fúgg€tlen Flölt ++
4. oRAvE(zcsABÁ É 115

Független ielölt ,a
5. KRt§roN_loDNÁR TtBoR L32

Fiiggenen jelólt qn
6. DGM.JÉ DÁvtDNÉ Posí^ t67

!EÁT^
függ€tlen jelölt q1

Áz szszB a gavazatokat jL akalommal sziátnolta meg,

o,-,,ü
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A vála§ztás €r€dmény€l

t. Á!!]9§aÉ§lE!ú!!y91/ Időköziválasztiist kelltaftani, melt _ képviselói hely b€töltetlen maradt.

3, Á megválaszth.tó képviseór sáma: E A m€gválasztott keprlisdók s,á^",f-E1

1,5h
/G+
,,/ht
./az

A vá,aszlaí bkottgiio a fentiel io/Uld lovelk€ző azo.6ltolJ Foli Tandátunnoz |Jüisát
5lava6teqyellös€9 m,án soÉola55dl állapitcltla meg:

co^]-?oDN4( A í'l

HELYI vilÁszrÁsr BtzoTTúG
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