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Iktatószám: Bor/ 908-3/2019,

Uppony H€lyi vála§ztá§i Bizott§ág
14120l9. (x.l3.) határozata
Uppony Helyi válasáási Bizottság a helyi önkormányzati

képviselők és polgrármesterek 20l9.
októbel 13. napjára kitúzött választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Uppony
településen a polgármestel választásáról késziilt szavazóköri jegyókönyv alapján a
polgármester választás eredményének megállapitása trirgyában meghoáa a következő

határozatot:

Uppony Helyi vála§ztíí§i Bizottsága a helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek
2019. október 13. napjfua kitűzött válasáásán a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Uppony

települé§en a polgámestel vála§ztásának eredményétjelen határozat mellékletét képező, é§ két
eredeti példányban elkésátett ,,szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester válasáásfuól" című
iegyzőkönyv szerint állapítia meg.

Uppony Helyi Válasáási Bizottság elrendeli ahaláíoz tközzétételét a Uppony Önkormányzat
hirdetótábláj.in, és a www.borsodbota.hu megnevezesű választási honlapján,
A. haté!íozatellen annak meghozatalától szímított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy,jogi személyiség nélküIi szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 9l9ktronikus
levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nógrád Megyei Teíületi válasáási Bizottsághoz
cimzett fellebbezést nyújthat be az Uppony Helyi Vála§áási BizottságnáI (3622 Uppony,
Kossuth utca 83. e-mail: upponyph@freemail.hu). A fellebbezé§t úgy kell benyújtani, hogy az
legkésóbb 2019. október hó 16. napjáLn 16.00 óráig megérkezzen.

A válasálisi bizottságnak a válasáás eledményét megállapitó döntése ellen
g) a szavazAíszám\áló bizonság szavazóköri eredményt megállapitó döntésének
törvény§éítő voltara, vagy

h) a szavazóköti eredmények összesítésére és a válaszlási eredmény megállapitásáía

vonatkozó szabályok megsértésérehivatkoással lehet fellebbezést b9nyújtani.
szAyaz^lszámláló bizottság szavazóköIi eledményt megálapító döntése ellen csak a
válasaási bizottságnak a választrási eredményt megállapító döntése elleni fellebbez€ssel együtt
van helye.

A

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

e)

l)

kérelem a választásieljárásról szóló 2013, évi XXXVL törvény (a továbbiakban: Ve.)
223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtojának nevét, Iakcimét (§zékhelyét) és ha lakcímétöl
(székhelyétől) eltá - postai értesítésicimét,
kiilft'ldön éló,
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgfu nem rendelkezik személyi
a

y' a

-

a

a

azonositóvai, a magyar állampolgárságát igazoló okiratlinak típusát és szimát, vagy
szervezet vagy más szervez€t esetében a birósági nyilvántartásba-vételi szímát.
_ __ _jelöló
A.fellebbezés tartalmaáatja benyújtójának telefaxszímát vagy eiektronikus levélcímét,
illetve
kézbesitésimegbizoüjának nevét és telefaxszímát vagy elekiionikus levélcímét.
IndokoIá§
képviselök és potglírmesterek váasztiásttól
:1:-á?r:ü
ovjt..) l2,
szerinl a polgármesteít

szóló 201o, évi L. törvény
válasaópolgárai közvetleniil
választjiik. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvén}ess zavazatot kai,h.

1 |dl]

(a továbbiakban:

§-a

a település

A Ve
(1) bekezdése ógzíti, hogy a válasáási bizottságok a választópolglírok ffiggetlen,
.l4. §
kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek étsődleges feiadata a vál^súási
eredmény megállapitása, a válasáii§ok tisáaságának, törvényisségének biztosítíí§a, a
pártatlanság érvényesíté§gés sziikség esetén a váasztiis törvényes rendjének helyreállitása.

A Ve, 44.

§ (1) bekezdése értelmébena választási bizottság

- az SZSZB kivételévelaz ügy
érdemében hatfuozatot, az eljrirris során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyú
foglalt döntést hoz.
A ve. l99.

§-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság
követően megállapitja a válasáá§ szavazóköri eredményét.

A

Ye.

(1) bekezdése rögzíti, hogy
_202. §

jegyzőkönyvet kell készíteni.

a slayazóköi,

a smvazatok megszimlálását

valamint a válasz!ísi eredményről

A Ve. 307N. § (l) bekezdése értelmében a helyi váasáási bizottság a szAvazóköú
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgíimesteí-válasáás, valamint az egyéni lisás válasaás
vagy az egyétti válasaókerületi v.ílasztás szavázóköri eredményeit, és megállapitja a váasztís
eredrnényét.

A polgiirmester válasáás eredményénekmegállapitá§fua szolg.íló j egyzókönyv mintáját a helyi
önkormlínyzati képviselők és polgrármesterek válasáásful, valamint a nemzetiségi
önkormlinyzati képviselők válasááslán a válasáási irodá& hatáskörébe taíozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és aválasáási eljfuásban haszrálandó nyomtatványokról
szóló 2012019, (vII. 30,) IM rendelet 26. melléklete állapí§a meg.

A Helyi Válasaási Bizottság a íenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv
alapján összesitette Uppony telepüIés vá|asáókerületben apolgármesterre leadott szavazatokat
és megállapitotta a válasáás eredményét,melyet két eredeti példányban glkészített
,,Szavazóköri jegyzókönyv a polgármester válasáásáról" cimú jegyákönyvb€
foglalt.

A ve, 49,

§ (2) bekezdés értelmébena válaszÉsi bizottsáe ahaíározatát - a szqmélyes adatok
kivételével - nyilváúosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal
tekintetében a rendelkező részben foglaltak §zerint intézkedett,

A Helyi Vála§Ztási Bizott§ág határozata a fgntiekben hivatkozott jogszabáIyhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoáatás a Ve, 10.
§-riú, 22l. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén,

a.224, § (l>(4) bekezdésein, 241 . § (1)
alapul.

Uppony, 2019. október l3.

-

(2) bekezdésén, 307iP. § (2) bekezdés c) pontján
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UPPony, 3622 Uppony, Kossuth utcá 83, (Polgáíme§terj Hiv,)
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