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§áta H€lyi vála§ztá§i Bizottság
34 /2019. (x,13 ,) határozata

sáta Helyi választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polg]íímesterek2019,
oiiObi r:. *pj,a.u titúzött váúsaásátr a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sáta településen a
poigá.^..t",

készült szavazóköri

jegyzőkönyv alapján a polgármestel vála§áás
a következó

"áu.aasáról
ereáményének megállapitá§a tárgyában m€ghozta

h^t^roz^tot:.
2019,
sáta Helyi válasáási Bizottsága a helyiönkormanyzati képvisetök es polgármesterek
településen
;Üb;; ii. napjara kitűzöit vá]asztásán a Borsod-Abaúj-Zemplen Megyei Sátaés két eredetia
kepezö,
oolpármester uátasarisanak eredményéljelen haláíozat mellékletét
váIasnásáról" cimü
iliá-}ian .lr.i.ri.n ..SzauaákOri jáglzökOnyv a polgármesler

jegyzókönyv

szerint állapítja meg,

Önkormányzat
sáta Helvi válasáási Bizottság elrendeli a haározat közzététe\ét a Sáta
válasáási honlapjá{t,
t i.á"tOt,iÜtal,i., e, u ***,to."Útotu.t u megnevezésú
a központi névjegyzekben
határozat ellen annak meghozatalától száínitott 3 napon belül
jeloiÍ, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett termé§zetes és iogi
elekíonikus
,r.i"eÜiség nélkili szervezet személyesen, levélben, telefa,\on vagy
,r..iÚ,:"gi'S"""a
Bizottsághoz
ÁUaúi-Zemplén Megyei Nógrad Megyei Területi Vá.la§ztli§i
i*eri"Í'"
sáia, Széchenyiút
iJr"uÚ.rert nyújihat bé a Sáta iietyi Valasaási B izott§ágnál.G659
hogy az legkésőbb
"i.r"tt
iÓ,'"-rnuil, prriuutur.uta@gmail.com), e fóllebbezést úgy kell benyújtani,
20l9, október hó l6. napján 16.00 óráig megérkezzen,
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A válaszlási bi/otlságnak

a

rálasaás eredményér megállapító döntése ellen
bizottság .ruu,uákti.i er;dményt megállapitó döntésének

;;,;-;;;Á";Ámhló

törvénysértő voltfu a, vagy
megállapítiásáLra
e) a szaiaákari eredmények össz€sítésére és a válasz!ísi eredmény
benyújtani,
vonatkozo szabályok mégsértésérehivatkozással lehet fellebbezést
ellen csak a
dö^ntése
szAvazalsz^ríiáló bizottság szavazóköri eledményt megállapító
együtt
válas-ztisi eredményt megállapitó döntése elleni fellebbezéssel
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A

,ar"raa.i tir"nrag*r.

a

van helye.

";i;Ú;il;lasztási

A fellebbezésnek taItalmazria kell

(a továbbiakban: Ve,)
eüárásról szóló 2013, évi XXXVL törvény
223, § 131bekezdése szerinti aIapját,
ha lakcimétől
benyújtójának n"u"t, tuk,irne, 1szék}relyég és
(székhelyétól) eltér - postai értesítésicímét,
külöldön elő,
terelim benvúitóirinak személyi azonositóját, illetve ha
renáelkezö vátasaópolgar nem rendelkezik személyi
"",n
típusát és lzéűr.át, yagy
azo'liosítOvalia magyar állampolgárságát igazo|ó okiratiinak,
a birósági nyilviintartlisba-vételi számát,
j"rOrá
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.á, ,""*"át
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elektíonikus levélcimét,illetve
A
fellebbezés taítalmaáatja benyújtójának telefaxszámát vagy
'ter-Ürteri..Ór""tt,enak
n"véi ei tólefaxsámát vagy elekíonikus levélcímét,

Indokolás
képviselök és polgármesterek vá|aszrásáról szóló 20l0, évi L, lörvény
választópolgárai Lö7vetlenül
;; i;ffiiril;;;Ő",,.i ii]§-u ,r.rln,'u pórgámesleí a település
es szavazatot kapta,
r alasztjak, Polgármister a7 a jelölt lesz. aki a legtöbb érvén)

A

hetr i önkormányzali

válaszlísi bizottságok a választópolgrárok fiiggetlen,
""'iá-e"Yr"t aai".*rt izeruei, amelyeknek ilsódleges . feladara a válasáási
-"r"gar"irtása,
a válasáások lisztaságának, törvényességének biáosítása, a
.."a-e.'y
helyreállíása,
és sztikség esetén a válasaás törvényes rendjének

Ve. 14,
A
'tliOr"g

a
§ (1) bekezdése rögzíti, hogy

pa,iái'Űaje§J"várítése
A ve. 44,

az SZSZB kivételével- az ügy
jegyzókönyvbe
az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben

a választási bizottság
§ (1) bekezdése értelmében

e.a"ret".'ri"Ía--at,

-

foglalt döntést hoz,

199. §-a kimondja, hogy a szavazatszirlláló bizottság
követően meáállapítja a választás szavazóköri eredményét,

A Ve.

a izAya7Atok megszámlálását

A ve, 202, § (l) bekezdése rögziti, hogy a szavazóköri, valamint

a választasi eredményról

kell készíteni.

jegyzókönyvet

bizottság a szavazóköri
307A]. § (1) bekezdése értelmében a helyi váIaszúsi
listás válaszás
iéo\7Ákönvvet alaoián összesiti a polgármester_válasáás. valamint az egyéni
,ő;ö;;i
;#i;;k;á;i ;ü.á ._vazóköri eredményeit, és megállapítja a váIasaiis

A Ve.

eredményét,
megállapirasá{a szolgálójegyzökönyv
,
A Doluarmesler válasáás eredményének

;Í:Hili;, ifii.;ük-;;

ilffi#fiii

mintáját a helyi

a

nemzetiségi
polP,ármisterik válaszásán. valamint
irodák hatásköreb€ bnozó feladatok
öi..iá[,"a,iár"i.á a válasaásieljárásban
használandó nyomtatványokól
szabátyairOt Js a uálasztási

,eizr"tes

"l"*i"iáa""l
.rírn ióljors, rvrr.:0.)

IM rendelet 26, melléklete áIlapitja meg,

jegyzőkönyv
rendelkezéseklek megfelelóen a szavazóköri
;,'j;'"'^§."#,i;".|;"i"Loiiij. uaruraot"rületben a pólgáűnesterre leadott szavazatokat és
ket eredeii pildri,ny^uan elkészitett..Szavazóköíi
jegizökbnyv a polgriLrmester válasaásáról" cimú jegyzókönyvbe loglalt,

A Helvi vátasztasi Bizottság

a fenri

ffi!Íffitil;;;lffir,;;;il;yJ;.;;y;,
A Ve. 49.
i

i"iije""i

a hatáozatát -.a személyes adatok
a válasáási bizottság-nizottság
§ (2) bekezdés értelmében
a nyilvá,nos§ágra hozatal
Vaasaasi
-' .yirr,inosságra hozza. Á

i"r.i'nt"iet"n

A Helvi

iJyi

u

Ó"a"rr.ező iészben foglaltak szerint intézkedett,

jogszabályhelyeken, a
Választá§i Bizottság hatalozata a fentiekben hivatkozott
u"kezdé§én, a 223, § (l) bekezdésén,
to, g-,i.n, zzl,

i*i',i,Tl'""ui."di'*Í*;;,i";il,

5 1t;

a 224. § (1)-(4) bekezdé§ein,
alapul.
Sáta.2019. október 13

c) pontjan
24l, § (1) - (2) bekezdésén, 307iP, § (2) bekezdés
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