Borsodbóta Helyi választási Bizottsága

Iktató§zám: Bor 1908-1 l20l9.

Borsodbóta Helyi Vála§ztó§i Bizott§ág
2612019. (x.l3 .\ h^táíoz^ta
2019,
Borsodbóta Helyi Választási Bizottság a roma n€mzetiségi önkormányzati képviselők
lv október 13. napjára kitúzött váa;ztásá,n a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Borsodbóta
i"t"piiter* a teióülési nemzetiségi önkorm{ínyzati képvi§elők . választásáról készült
vála§álísa
ereáményjegyzökönyv alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselók
eredményénekmegállapítása tárgyában meghozta a következó

határozatot:
2019,
Borsodbóta Helyi Válasáási Bizottsága a nemzetiségi önkormrinyzati . ktpviselők
roma
oktoter t 3, naplira t<itrlzott választásán a Bolsod-Abaúj-Zemplén lvíegyei Borsodbóta
i.i"ptrer"" a ielep esi nemzeti§égi önkormányzati képviselók vriLlaszt_rlsaLna\ eredményét a
.or'u n".""tl.eg t"tintetében, jelen hatírozat mellékletétképező és két eredeti példrinyban
váIasáásának
,,.r"gyiOtonyu a t"i"ptilési nemzetiségi önkormányzati képviselők
"rrl."i*
eredményéről roma nemzetiség" című jegyzőkönyv sze nt állapíüa meg,

a határozat kö?"étételét a

Borsodbóta
honlapján,
Ónkormritryzat hir<tetőtábláján, és a www.borsodbota.hu megnevezesú válasaási

BoNodbóta Helyi válasáási Bizott§ág elrendeli

határozat ellen annak meghozatalától szimitott 3 napon belül a központi névjegyzékben
jogi
.r.i.prO ,arurxOporgar, jelöii, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett t€rmészetes és
nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
."..iry, jogi
,tevelben
"r"Áeíyl.eg
; Bolsod_Abaúj_Zemplén Megyei Területi Vá{asztási Bizottsághoz
eiet<tronitus
Borsodbóta Helyi válasááLsi Bizottságnál (3658
nyújthat be

A

ci-r"tt fell"tuere.t
benyú.jtani,

-ii
"A választási

Á

a

e-mul,. bbotaDh@qmail,com), A fellebbezést úgy kell
az legke.óbu zot9. oktob"r hó 16. napján l6,00 óráig megérkezzen,

széchenyi-ű 42.
Borsodbóta,'hogy

bizott§ágnak a választiis eredményétmegállapító döntése ellen

bizottság szavazóköri eredményt megállapitó döntésének

".uru^t"|amláló
voltára, vagy
törvénysértő
b) a szaiazóköri eredmérry'ek összesítésére és a válasáá§i eredmény megállapitásara
vonatkozó szabáIyok megsértésérehivatkozással lehet fellebbezest benyújtani,
ellen csak a
A szavazatszámláló biionság izavazókori €redményt megállapító döntése fellebbezéssel
uatuJari uiro,tragnak a váIasztási eredményt megállapitó döntése elleni
együtt van helye.

taítalmaznia kell
A fellebbezésnek
-(a továbbiakbaíl:
r)- u te..r". a válasáási eUá&i§ról szóló 2013, évi ){xxvl, törvény
ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

ó)

a

kérelem benyújtojának nevét, lakcimét (székhelyét) és -

ha a

lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,

LenyrijtOjanat szeméIyi azonosítdát, illetve ha a külíiildön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a ínagyar állampolgáfságát igamló okiratának tipusát és szímát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a birósági nyilviiültartásba-vételi szimát,
A fellebbezés taltalmazhatja benyújtójának t€lefaxszámát vagy elektlonikus levélcímét,
illetve kézbesítésimegbizottjának nevét és telefa,Yszimát vagy elektronikus levélcímét_

c) a ke,elem

lndokolás

A Nemzeti Válasáási Bizottság 2019. július 30. napján kelt l83/2019. sámú haúrozalával a
Bo$od-Abaúj-Zemplén Megy€i Bolsodbóta településen a loma n€mzetiség tekintetében
kitúzt. a települési nemzetiséÁi önkormányzati képviselók válasáását. A határczat értelmében
a

megválasáható képviselők szima 3 fo.

A nemzetiségek jogairól szóló 20l1. évi cl-xxlx. törvény

(a továbbiakban: Nek,tv,) ó5, §-a

t"l"f,ulé.i n"mzetiségi önkormrinyzati képviselők váia§áása eredményes, ha legalább
arrrryi jelölt iap szavazatot, mint a megválasáható képviselók száma, Ktpviselők azok a
jeto'ltek tesrnek, akik az eredményes válasááson a megválasaható képviselők szíma szerinti
iegtöbb szavazatot kapják. Szavazategyenlöség esetén sorcolá§sal kell megállapitani, hogy az
egyenlö szátnú szavazatot elértjelöltek közül melyik szelez mandátumot.
.r"rint

u

A Ve, 14. § (l) bekezdése rögzíti, hogy a válasaási bizottságok a választópo]grirok fuggetlen,
kizarólag á'tórvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsódleges feladata a válasáási
eredmér! megállapítá,sa, a váIasá{isok tisáaságának, törvényességének biaosítrisa, a
pánatlanság ervenyésitése és §ziikség esetén a válasáás törvényes rendjének h€lyreállíüísa,

A ve, 44,

§

(l) bekezdése éítelmébena válasáí§i bizottság - az sZsZB kivételével -

az ügy

jegyzőkönyvbe
érdemébenhaiározatot, az eljarás során felmerült minden egyéb kérdésben
foglalt döntést hoz.

A'le'32,1.§(l)bekezdésekimondja,hogyazonnemzetiségitelepülési'teúletiésorságos

tistas szavúlapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormlínyzati választiáslíra sor kerül a
településen, a helyi választási bizonság sámlálja meg.

A

Ve. 202. § (l) bekezdése §zerint a szavazóköíi, valamint a válasaási eredményről

iegyzókönyvet

kell készíteni,

A Ve, 328. § rögziti, hogy a települési nemz€tiségi önkormányzati választás eíedményéta
hel) i válasz!ási bizonság állapitja meg.

települési nemzetiségi önkormlínyzati képviselő választ.is eíedményénekmegállapitilsára
szolgáió jegyzőkonyv mintáját a helyi onkormányzati képviselők_ és polgármesterek
ualuirtará,l,aun,,ini u n"rr.iirégi önkor^ányzati képviselók választásán a válasarisi irodák
hatá§köréb; tartozó feladatok végiehajtasritrak részletes szabályailóI és a válasxrisi eljárásban
állapítja
hasmáIandó nyomtatványokól i"tlO ZOtZOtg. ryIl. 30.) IM rendel€t 38, m€llékl€te

A

meg.

rendelkezéseknek megfelelően a sámlálást követöen
nemzetiségi
összesítette Borsodbóta telep-tllésen a loma nemzetiség tekintetében a t€l.pülési
önkormrinyzati képviselőkró leadott szavazatokat és megállapítona a vála§áás eredményét,
települési nemzetiségi
melyet két eredeti pél<tányban elkészített,,Jegyzőkönyv
onlor.,inyzati képviselők válasáásának eledményérő roma nemzetiség" címú

A Helyi választási Bizottság a fenti

a

jegyzőkönyvbe foglalt.

A ve. 49.

, a személyes adatok
§ (2) bekezdés értelmébena válasálási bizottság al-\atiLrozatáí

kivételévei -' nyilvrtrosságra hozza, A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal
tekintetében a rendelkezó részben foglaltak szerint intézkedett.

He|yi Válasáási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott .jogszabáiyhelyeken, a
jogorvóslatról szóló tájékoá;tás a Ve. l0. §-án, 221, § (l) b:kelq9sél,. a 223, § (l)
"be"kezdesen,
a 224. § (i)-(4) beke zdéseín,24l. § (1) {2) bekezdésén, 330, § (2) bekezdés c)

A

pontján alapul.

Borsodbóta, 2019. októbel l3.
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