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A Bor§odbóta H€lyi vála§ztá§i Bizottság
2412019. (x.13,) határozata

Borsodbóta Helyi választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek

ZOiÓ, ottOto li. napjrira kitúzött válásztiásan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Borsodbóta

Lrepiilesen a polgáimester választásaról készúlt szavazóköIi jegyzőkönyv alapján a

potg,fume§ter váfasiás eledményének megállapitása tárgyában meghozla a következő

határozatot:

Boísodbóta Helyi válasáási Bizottsága a helyi önkormIámyza|! \épviselők 
's polgármesterek

'OiÓ.;k 

ób", 1;. napjfua kitűzött vri,lasarisátr a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Borsodbóia

"r"piiÚ."" " 
pagaÁáster válasaásának eredményétjel€n hatarozat melléklelét képező, és két

.i.á"ii peraaiym elkészített ,,Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról" címú

jegyzőkönyv szerint állapitja meg.

Borsodbóta Helyi választási Bizottság elrendeli a hatiT ozat közzétételét. a Borsodbóta

Ó*o..anyrut t i.aetOtáblájtií\ és a wvw.boísodbota,hu megnevezésú választiisi honlapián,

A határozat ellen annak meghozatalától sámított 3 napon belül a központi névjegyzékb9n

,r*"Jo 
"ar"r"opagar, 

jelöi, jelöló szervezet, továbbá aZ ügyben érintett temészetes és jogi

,r.r"iiy,:"gi *"rneÜiség nélkúli szervezet személyesen, levélben, telef&\on vagy 9lektlonikus

L"Jru* á 
"n"""a_Átaúl_Zemplén Megyei Nógrad Megyei Területi Választá_si Bizottsághoz

cimzett fellebbezest nyu,litrat be a norsod'bóta H;Iyi válasz6si Bizottságnál (3658 Borsodbóta,

óre"r,".,yi ,ri +z. ._mail, bbotuph@e-ail,com ). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az

legké§őbb 2019, október hó l6. napján 16.00 óráig megérkezzen,

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapitó döntése ellen" 'ij 
i ,.uu-ur"Ámláló bizottság szavazóköri eredményt megáilapitó döntésének

töNénysértó volt|á{a, vagy
b) i szaiazóköri eredmerry-ek összesíté§ére és a választási eredmény megállapítrisára'' 

vonatkozó szabályok mégsértésére hivatkozással lehet fellebbezést b€nyújtani,

A, szA,lazatszlrínláló biiottság izavaákori eredményt megállapitó dö_ntése ellen csak a

uaurrari tirouragout a váiaúrisi eredményt megállapitó döntése elleni fellebbezéss€l együtt

van helye,

A fellebbezé§nek taltalmamia kell' ' ^ 

,j- 
" 
tli.i., . 

"alasaási 
eljrárásróI szóló 2013, évi xxxvl törvény (a továbbiakban: Ve.)

22]. § (3) beke7dese szerinti alapját,

al á ter"iá b€nyújtójának nevét, lakcimét (szekielyét) és - ha a lakcimétől

(szek}telyétől) eltér - postai értesítési címét,

4 ) te,"tám LenyúltÓlrírrat személyi azonositóját, illetve ha a tülöldön éló,
' 

magyarországi lakóimmet ne- rend-elkezó válasaópolgar nem rendelkezik személyi



azonositóval, a magyaí álampolgárságát i8azoló okiratának típusát és számát, vagy

ielöló szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvrirrtartrásba-vételi szá,rnát,

n r"rr"ii*e, i*a.-hai]á beny lj tój anak telefaxszámát vagy elekíonikus levélcímét, illetve

r,eri"rrtirir"gUr"n:ának nevéi ei tétefa*sztrrát vagy elektronikus levélcímét,

Indokolás

A hel\i önkormánYZati képviselök és polgritmesterek vála§ztá§áíól szóló 20l0, évi L, törvény

;ii'',auüiil#Öi.i iilS-" ,,",i",'" pirgánnesten a település válasáópolgárai közvellenül

valasaják, Polgármister aZ ajelölt lesz. aki a legtöbb érvén}es szavazatot Kapla,

A Ve. 14. § (l) bekezdése rögziti, hogy a választási bizottságok a választólolgfuok ffiggetlen,

r.ira,álug 'u ,o.u*yne}, aláiendelt izenei, amelyeknek 
'lsódleges. 

feladala a választási

i"i.'"", Öai"Ó'tá§a. a váIaszások risaasáeának, törvénye§ségének biaositiisa, a

oaáiian'rae ;§áyJ"íiese es sztikseg eseten a válasiás torvényes rendjének helyreállítá§a,

ÁVP44§l]}bekezdéseértelmébenaválasztásibizottság_azSzsZBkiva.léye|_azngy
;;il"";#;;;i, ;;ü_; ;;á feherült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe

foglalt döntést hoz.

A ve. l99, §-a kimondja, hogy a szavaz tszAmláló bizottság a sza|azalok megszímlálását

t ouetoen megallapitla a váiasaás szavazóköri eledményét,

A Ve. 202. § (l) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a válasaási eredményről

jegyzőkönyvet kell késziteni,

A Ve. 307N. § (l) bekezdése éítelmében a helyi válasaá§i bizottság, a szavazóköri

i.*Üko"r".l aiapjrin összesiri u potgá;",re,-u,íJ*zrás, valamint az egyéni listás választás

"*Í; Üi;;i ffil;Ol..ui.,i ual,i, ,-va?óköri eredményeit, és megállapitja a vá,la§ztás

eredményét.

A polgármester válasaás eredményének megállapitasáfa szolgálójegyzökönyv mintáját a helyi

önkormányzati kép\iselök " po'*aÁ!i'",i,l válasaÁárr, ialamint a nemzetiségi

;,iiil;'r;il *ep'viselok válas;ásá- ; l álasaási irodrik hatáskörébe tanozó feladatok

"i"..rr"iia1-"l 
.Jtrete s szauatyarot Js aválasáási eljárásban használandó nyomtatványokól

.,iij irj,iorS, rVrr. 30.1 IM rendelet 26, melléklete állapitja meg,

A Helvi válasátisi Bizottság a fenti rendelk€zéseknek megfelelő€n a szavazóköli jegyzókönyv

ffi;;i' ;ffi:;;i."'.d;ŰÜ; 
- 

ieieptités uatasaOkJruletben 
,a, 

polgámeslene leadon

szavazatokat é5 megállapitotta u 
"aru',oa, 

ererJményét, melyet két eredeti példányban

.ite.i.ii,sá-"ta.i j"gy,ottinyv a polgármester választásitól" címú jegyzőkönyvbe

foglalt,

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a válasáá§i bizottság a határozatát -.a személyes adatok

kivételével - nyilv|inos§á$a r,o-u, e Ü"ryi Va^ztási 
-Bizottság a nyilvláno§sá$a hozatal

t.tini"ieÚ.n u ána"rrczőiészben foglaltak szerint intézkedett,

A Helyi választási Bizott§ág határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a

[*ii,T"",,ii."ijá ,a.*""iÍ, 
" 
V,, lO, Ó-a", Z21, § (t) bekezdésén, a 223, § (l) bekezdésén,



a 224, § (l)-(4) bekezdésein, 24l. § (1) - (2) bekezdé§én, 307/P, § (2) bekezdés c) pontján

alapul.

Bo§odbóta, 2019. október l3.

,\J!,Lj>r l J +,!r 
'1_19\

Németh katalin
Ilelyi Választási Bizottság clnökc
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A néVjeqFékben lévő vála9tópolqárck száma: 643 A
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A vála§ztas eredrnénye|

nA válasz!ás ercdménytelen volt, róeít a l€gtöbb szavazatot szerrő jelöltek ázono§ számú szavazatot kaptak.

fll virasztas e.eamény€§ volt a m€gválasztott polgárm€§t€r:
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