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Nagykiniz;s Község
Helyi Választársi Bizottsága
Nagykinizs, szent Erzsébet tér 1.

Tárgy: Nagykinizs községben a
polgármester választás eredÁényének
megállapítása

NagYkinizs KÖzség Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019,október l3, napjára kitŰZÖtt általános váltJsztásán a Borsod-Ab aűj-Zemplén megyeiNagYkinizs KÖzségben a polgármester válas ztásáróI készült szavazőiöri jegyzőkönyvek

Ísjará 
Polgármester választás eredményé:nek megaltapitasa tárgyiúan meghozia a

19 l20l9.(X. 13.) számú HVB határ ozatot:

NagYkinizs KÖzség Helyi Választási 
.Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. évoktóber l3, naPjára kitűzött általános vá|asztásin a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiNagYkinizs KÖzségben a polgármester választásának eredményét jelen haíározaí mellékletétkéPező és két eredeti Példányban elkészített ,,Jegyzők<lnyv 

" a polgáÁester-választás
eredményéről " című j egyzőkönyv szerint állapítj a m,eg."'

):::}:"r:.1*::' Helyi Választási Bizottság elrendeli a haíározat kőzzétételét Nagykinizst(ozseg Unkormányzat hirdetőíábláján. és a wwvl.nag),kinizs.hu megnevezésű honlapjá.

A haÍározat ellen annak meghozatalától számitott 3 napon belül a központi névjegyzékbenszerePlő választóPolgár, jelÖlt, jelölő szeryezet,t,cvábbá áz ügyben érinteit természetes és jogiszemélY, jogi személYiség nélküli 
.szervezel:, személyesen, levélben, telefaxon vagyelektronikus levélben a Borsod-Abaűj-Zemptén Megyeí Területi Választási Bizottsághozcímzett fellebbezéstrrYÚjthat be Nagykinizs Kozség"Hervi Választási Bizottságnál (3844NagYkinizs. Szenti Erzsébet tér l. iz., fax: 46l59á-ut e-mail: jegyzo@szikszo.hu). Afellebbezést Úgy kell benyújtani. hogy az legkésőbb 20l9. október 16. napján 16.00 óráigmegérkezzen,

A válaszÍási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 24l.§ (2)bekezdése alaPján aválasz,tási bizottságn ak aválasztás eredményét megállapító döntése ellena) a Szavazatszámlálő bizottság szavazőköri eredmény -Jgarrá|iio döntésének
törvénysértő voltára, vagy

bl a szavazókÖri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására
vonatkozó szabálYok megsértésére hivatkclzással lehet fellebbezést Únyu;tani.A szavazatszámláló bizottság szavazőköri ereclményt megállapító d<intése ellen csak aválasztási bizottságnak a válaszíási eredményt megallapító döntése elleni fellebbezéssel

együtt van helye.

A fel lebbezésnek íartalmaznia kell
a) a kérelem a uálasztási eljárásról szóló 20l3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:

Ye,) 223, § (3) bekezdése szerinti alapját (ogszabálysértésre hivatkozás. a választási
b i zottság mérl e ge l é s i j o gkörben hozoti hatir oZata),



b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét.
c) a kérelem benYÚjtójának személyi, azonosítóját, illetve ha a külft,ldön élő,magYarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyiazonosítóval, a személYazonosságot igazoló igazolvány-típusát és slámát, vagy.jelölőszervezet vagY más szervezet esetében a bírósági nyilvántártásba-vételi számát.A fellebbezés tartalm.azhaí.i,a benyújtójának telefaxJámát vagy elektronikus levélcímét,illetve kézbesítési megbízotdának nevét és telef-axsz ámátvagy elektronikus levéIcímét.

Indokolás

A helyi Önkormány'f;'l kjpylrelők és polgármesterek választásáról szőtó 2010. évi L. törvény(a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a s)erint a polgármestert a település választópolgáraikÖzvetlenÜl választják Polgármester aza jelölt lesz,"aki a legtöbb érvényes szavazatoíkapta.

A Ve, l4, § (l) bekezdéserÖgziíi,hogy a választási bizottságok aválasztópolgárok fliggetlen,kizárőlag a tÖrvénYnek aláiendelt -szervei, 
amelyeknek elsődleges feladata a váIasztásieredménY megállaPÍtása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a

Pártatlanság érvénYesítése és szükség esetén aválasitástörvényes rendjének helyreállítása.

A Ve, 44, § (1) bekezdése értelmében a választási bizottsá g az Írgy érdemében haíározatot, azeljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve, 199, §-a kimondja, hogY a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálásátkövetően megállapítj a a választás szavazóköri eredményét.

A Ve,202, § (l) bekezdése rögzíti, hogy a szavazőkört, valamint a választási eredményrőljegyzőkönyvet kell készíteni.

1 Ve, 307N, § (l) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazőkörijegYzőkÖnYvek alaPján összesíti a polgármester-válasitás, valamint az egyéíilistás választásvagY az egYéni választókerületi választás szavazőköri eredményeit, es melattapítja a választáseredményét.

A polgármester választás eredményének megállapítására szolgálő jegyzőkönyv mint áját ahelYi ÖnkormánYzati. képviselők és polgárrnesteiek választáián vaTámint a nemzetiségiönkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartoző feladatokvégrehajtásának r09|el9s szabályaíről és a választási eljárásban használandó
nYomtatvánYokról szőló 2012019.(VII.30.) IM rendelet 31. melléklete állapída meg.

A HelYi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazókörijegYzőkÖnYvek alapján összeiítette Nagykinizs Községben a polgármesterre leadottszavazatokat és megállaPÍtotta a választás eredményét, melyet [et 
"eredeti 

példánybaneIkészített ,,JegYzőkÖnyv a polgármester-választás éredményéről" című jegyzőkönyvbe
foglalt,

A Ve, 49, § (2) bekezdés értelmében aválasztásr bizottság ahatározatát - a szeméIyes adatokkivételével - nYilvános ságra hozza. A Helyi Választási 
"Bizottság 

a nyilvánosságra hozataltekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.



A HelYi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatko zott jogszabályhelyeken, ajogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 22| § (1) bekezdésén , a 223. § (l)
bekezdésén, a224. § (1)-(4) bekezdésein,24L § (1) - (2)bekszdésén, 307lp. § (2) bekezdés
c) pondán alapul.

Nagykinizs, 2019. október l 3.
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Nagykinizs Község Helyi Választási Bizottsága

l9l20l9.(X.13.) számú HVB határozat melléklete

(20/2019.(VIL30.) IM rendelet 31. mellékleíe szerinti jkv.)



SZAVAZÓKÖRI JEGYZÓKÖNW A POLGÁRMESTER VÁUSZrÁSÁnÓl

BoR$oD-ABAÚr-zrMpLÉN me9ye
Nagykinizs ü)1. számú szavazókör
Készrjlt 2019. év 10. hó 13. napján, a szavazóhelyiseg címe;
Nagykinizs, Szent E.tér 1, (Önkorm.ép.)
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A választás eredménye:

E^ választás eredménYtelen volt, mert a legtöbb szavazatot szenő ielöltek azonos számú szavazatot kaptak.

l:lo választás eredményes volt, a megválasztott polgármester:
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