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Sáta Helyi Vála§ztási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
települé§en a

JriOU., il'. nup;,lru titúzött vála;ztásan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei,Sáta
eredmén)jegy7ököny\
,"i"niii".i n....riresi önkormiinyzati
'n".r.ii.Égi képviselök válasáásáról készült
eredményének
válasarása
onlormiilryzati Lepviselök

;lffi;";';;6rfil

megállapítása targyában meghoáa a kóvetkező

határozatotI
2019, október 13,
Választási Bizottsága a nemzetiségi önkormanyzati képüselök
Sáta Helyi
-k,ri,rro*
a
Úasztásán ; Borsod-Abaúj-Zemplén _. Megy€i Sála roma településen
*,
roma
a
""p;
i"t'"'niiteri n"rnr",iregi önkormán)zati képviselök válasnásának eredményét
peldánlban
;:#;;;"';;i ;*;;.n,- i.].n r,uia,o-' óellékleter kepezö és ket ered€ti válasaásrfurak
;l;i"p;ia.i nemzetiségi önkormányzati képviselők
állapítja meg,
.."a.enve.Or iÓ.u neÁzetiség" cimü jegyzökönyv szerint

;iff;i;,,",,j;öö;

kőzzétékla a sáta Önkormányzat
sáta Helyi válasáási Bizottság elrendeli a hatáío7At
honlapjrin,
ii,a",áJÚr,ila", e, *-*,borsoábota,hu megnevezésű válasaási
"

belűl a központi névjegyzékben
határozat ellel annak meghozatalától szánrított 3 napon
teímészetes ésjogi
<zerpntó választóoolgáI.
ielölt, ,,"err.tiri
ieIölö szervezet, továbbá az ügyben érintett
,
szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
Területi ViiLlasaási Bizottsághoz
.r"ki.'"ir,,,], i."erU.n á Bo'rsod-Abaúj-Zemplén Megyei
sáta, széchenyi
nyújthat be a sati Hetyi válasái;i Bizottságnál.(]659
cimzett fellebbezést
'i-"i"ri
A fellebbezést úgy kell benyúitani, hogy az

A

il!i;, ili-ffi;ü,i.eg

-fuíúrr.r@grar*),

,ri"ÍÖ.'

megérkezzen,
legkésóbb 20l9. oltóber hó l6, napjan l6,00 órág

A
" \álaszási bizollságnak

;";*;;:;Á;^lfló

a válasaás eredmén}él megállapító döntése ellen

bizottság,"uu'-ókti,i eredményt megállapító

döntésének

törvény sértó voltára, vagy

e."ame,§et ös§zesítésére és a váIasztási eIedmény megállapitására
a' i'"iiiaiori
benyújtani,
szabáIyok mógsértésérehivatkoással lehet fellebbezést
vonatkozO

AszavazaÍszÁín|álóbizottságszavazókörieredménytmegállapítódönléseellencsaka
a váiasaási eredményt megillapító döntése elleni fellebbezéssel

;;il];r]rác"ak
együtt van helye.

^';;i;;;il;;iuraÁi

A fellebbezésnek tartalmazrria kell

(a továbbiakban:
et;,ira..ol szóIó 2013, évi xxxví. törvény
ye.)223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

r/)

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és -

a

ha a

lakcimétól

(szekhelyétöl) eltér - postai éfiesítésicímét,

élő,
u- r.e,"iá. Ű"nytltol,lnat személyi azonositóját, illetve ha a. .külftildön
magyarországi lut"im-"t ne. rend'elkezö választópolgár nem rendelkezik személyi
azÁsítóual]a magyar állampolgárswű \guolő okilatáLnak típusát és szimát, vagy
jelölö szervezet vag} más szerveiet eselében a bírósági nyilváLntaná§ba-vételi számát,
levélcímét,
A f.lIJÚ;;é; iartutrnu*,átlu benyújtojrfurak telefaxszámát vagy elektronikus
irrÁ" terúirite.i ,"guizottjának nevet és telefaxszánát vagy elektronikus levélcimét,

l"

Indokolás
hatáloz^táya| a
A Nemzeti választlisi Bizottság 2019. július 30, napján kelt 183/2019, szímú
íekintetébenkitiiáe a
S--J;b"ű-Z".prén Megy;i Sáta telepüésen ; roma nemzetiség
a
ói"r"rie.i-r",_r"ii"fui önkáárányzati képviselók választisát, A hatfuozat értelmében

m€gválasáható

A

képviselók szátna 3 fó.

l, évi clxxlx, törvény

(a továbbiakban: Nek,tv,) 65, §-a
ha legalább
i"r"'pU"rr"""mzetiségi önkoímán}zati képviselók válasaása,eredmenyes,

nemzetiségek jogairól szóló 20l

,)".r'r*

képviselók azok a
"
kap szavazatot. mint a meg;álaszható képviselök száma,
annvi ielölt
.r"art"y., ,a"',zráson a megválasaható kepviselót száma szerinti

;ilili';;;*i'. in -

megállapítani, hogy az
ieetöbb szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén so§olással_kell
.g'rento .^-u srurazatot eténjelöltek közül melyik szerez mandátumot,

A Ve,

(l) bekezdése lögzíti, hogy a váIasáási bizottságok a választópo]gárok fuggetlen,
a váIasztási
i'iá*e"yret< alándilt szervei, arnelyeknek elsódleges feladata
a válasáások tisáaságanak, törvényességének biaosítása, a
",.garr"prtása,
i§eóliese es sztüseg eseten a választiis töryényes rcndjének helyleállitása,

14. §

i.i"i.r"g

.r.O.Ó

_

oa,iii#a,

sZsZB kivételével -

az ügy
jegyzökönyvbe
i.a".et"n rruí,i.o'uto t, az .I]áLíás solán felmerült minden egyéb kérdésben
foglalt döntést hoz.

A ve, 44.

választrisi bizottság
§ (1) bekezdése értelmében a

-

az

kimondja, hogy azon nemzeíiségi.településlterületi és orságos
a
teleptilési iemzetiségi önkormá,rryzati választá§ára soí kerül
iir,a, .r""-'oÜÍj^i,,
".elynek
településen, a he|yi válasáási bizottság szátnlálja meg,

AY e.

327 , § (l ) bekezdése

A ve.

(l)

bekezdése szerint
jegyzókönyvet kell késziteni.

202, §

a szavazóköri, valamint a választási

eredményról

eredményét a
A Ve. 328. § rögzíti, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati v,ílaszt,ís

helyi válasaási bizottság állapitja meg,

A teleoűlési nemzetiséqi önkormányzati képviselő választís eredményének megállapítísfua
helyi önkormáLnyzati képviselök és polgámesterek

;;rfi'L;ffir;",ni",;j;i ;

a \álasáási irodák
eljárásban
válasáási
" ""-r.i;.egi
végiehajtásátrakieszletei szabályairól és_a
feladatok
t áiÁtOreUJ
melléklete állapitja
nyomtatványokról szóló'2)l2OI9, (Vtl, ]O,) IM rendelet 38,
ir"r-ii-áO '"rt"rO

;t"r§ia.fi"á;t;i
m9g,

o**,ányzali

kép\ iselók váJaszásán

A Helyi válaszlísi Bizottság a fenti rendelkezéseknek megíelelően a számlálást követóen
összesitette Sáta telepiilésén a roma n€mzetiség tekintetében a települési nemzetiségi

önkormáúyzati képviseiókre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét,
települési nemzetiségi
mglyet két eredeti példanyban elkészített,,Jegyzőkönyv
önkormrfuryzati képviselók választásának eredményérő roma nemzetiség" című
jegyzókönyvbe foglalt,

a

A Ve. 49, § (2) bekezdés éItelmébena vála§zÉ§i bizottság ahaíáíozatat, a 'zrmélyes adatok
kivételévei_nyilvánosságra hozza. A Helyi választási Bizottság a nyilvrátrosságra hozatal
tekintetében a r€ndelkezö

részben foglaltak szelint intézked€tt.

A

Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
jogorvóslatról szóló tájékoáatás a Ve. l0. §-án, 22l. § (l) bekezdésén, a 223, § (l)
ieiezdésén,a 224. § (l)-(4) bekezdésein, 24l. § (l) {2) bekezdésén, 330, § (2) bekezdés c)
pontjátr alapul.
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Keszúlt 2019, ev 10, hó 13, napján, a helyi !álasztási bizottsiág hivatalos helyis€gében|
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