
Nagykinizs Község
Helyi Választási Bizottsága

3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1,

Tárgy: Nagykinizs Községben az egyéni

listás telepútéri onko" ányzati képviselő-

választás eredményének megállapítása

Nagykinizs Község Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019,

október 13. napjára t<itiizott általános választásán a Borsod_Abaúj-Zemplén megyei

Nagykinizs Községben a települé.i onkol.rn ányzati képviselők választásáról készült

szavazőköri jegyzókönyvek alapján a települési önkoimányzaíi képviselő választás

eredményének me gáll upitá,u íár gy ában me ghozta a következő

20/2019.(X.13.) számú HVB határozatotz

Nagykinizs Község Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 20l9, év

október 13. nap;ára t itrirott általános váiasztásán a Borsod_Abaúj_Zemplén megyei

Nagykinizs Ktizsegüen a települési ontoÁanyzati képviselők választásánakeredményét jelen

határozaímellékletét képező és két .r.á.ii pÉraányban.elkészített ,,JegYzőkÖnYv a telePÜlési

önkormányzati képvisel'ők válasrtásának eredményéről" címú jegyzőkönyv szerint állapítja

meg.

Nagykinizs község Helyi választási Bizottság elrendeli a határozat közzététe|ét Nagykinizs

Község önkormányzat hirdetőtablajan, Á a wirv,naqykinizs,hu megnevezésű honlapján,

A határozatellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a kÖzponti névjegYzékben

szereplő választópolgár, jelölt, jel,ölő. szer Yezet,továbbá az ügyben érintett természetes és jogi

személy, jogi ,r.i,,Jüreg nettiiti szervezeí személyesen, levélben, telefaxon vagy

elektronikus levélben a Borsod_Auu,i;_/.;o,9l *.,g{:i Területi Választási Bizottsághoz

címzett fellebbezést nyújthat b. Nd}ki"i i, w9,22e_ Helyi Választási Bizottságnál (3844

Nagykinizs, Szent przsébet tér |. ,;., fax: 46159ó_z11 e_mail: jegyzo@szikszo,hu), A

í.ellebbezést úgy kell benyújtani, hogf u, i"gr.e.obb 20l9. október l6. napján l6.00 Óráig

megérkezzen.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL törvény (továbbiakban,Ve,) 241,§ (2)

bekezdése alapján avá|asztási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottsJ§ szavazókörr eredménl,t megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy

bl a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredménY megállaPÍtására

vonatkozó szabályok megsertésJre hivatkozással lehet fellebbezést benYÚjtani,

A szavazaíszámláló bizottság szavazőköri eredményt megállapító dÖntése ellen csak a

választási bizottságnak a választári".r"drnenyt megatlaPiú aontese elleni fellebbezéssel

együtt van helye.



,A fel lebbezésnek íaríalmaznia kel l

a) a kérelem a választási eljarásról szóló 20l3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:

Ve.) 223. § (3) bekezdésé szerinti alapját (ogszabálysértésre hivatkozás, a választási

bizottság mérl e gel é si j o gkörben hozott határ ozata),

b) a kérelém benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétŐl

(székhelyétől) ettér - postai értesítési címét,

c) a kérelóm benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külioldÖn élŐ,

magyaro rszági tátóimmet nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személYi

azonosítóval, a személyazonosságot igazoló igazolvány típusát és számát, vagY jelÖlő

szervezetvagy más szeryezetesetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát,

A fellebbezés tartJlmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tÖrvénY

1a touauuiatban: övjt.) r^:. §-a szerint az egyéni listán képviselők azok a jelÖltek lesznek,

utit u megválasztnátó r.epuiselők száma izerint a legtöbb érvényes szavazatot kaPták.

Szavazategyenlőség esetén iorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot

elért jeloltek közüimelyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelÖltjét Polgármestemek

megválasztották, u. 
"gyéni 

listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazaÍoÍ

elért jelölt lép.

Az övjt. 4.§-a alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen - egYéni listás

választási rendszerberr - egy választókerületet alkot, amelyben a kéPviselők száma:

a) l00 lakosig 2 fő,
b) l000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fó,
d) 10 000 lakosig 8 fő,

A Ve. 306.§ (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az á|ta|ános választás

évében február l5-ig határ ozatbanállapítja meg a képviselŐ-testÜlet megválasztandó tagjainak

számát. A helyi váúsztási iroda vezeújónek határozata értelmében Nagykinizs KÖzségben a

megválasztanáó teleptilési önkormányzati képviselők száma 4 fő.

A Ve. l4. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópo,lgárok fuggetlen,

kizárólag á törvénynek aláiendelt izervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási

eredmériy megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a

pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helYreállítása,

A Ve. 44. § (l) bekezdése értelmében a választási bizottság az lj;gy érdemében határozatot, az

eljárás sorin'felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz,

A Ve. 199. §-a kimondja. hogy a szavazaíszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását

követően megállapítj a a vá|asztás szavazóköri eredményét.

A Ve. 202. § (l) bekezdése rögzíti, hogy a szavazőköri, valamint a választási eredménYről

jegyzókönyvet kell készíteni.



1\ Ve. 307N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazőkÖri

jegyzőkönyu.k aiup.lan összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás
"rígy 

uregyéni válásztókerületi választás szavazőköri eredményeit, és megállaPÍtja a választás

eredményét.

.A települési önkorm ányzati képviselő választás eredményének megállaPÍtására szolgáló

iegyzőkonyv mintáját á t,.tyi Ónkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

valamint a nemzetiúgi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskÖrébe

taríoző feladatok végiehajtásánakiészletei szabályairól és a választási eljárásban használandó

nyomtatványokról ,iarc iotzol9.(VII.30.) IM rendelet 32. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazőkÖri

jegyzőÉonyvek alapján összeiítette Nagykinizs Község a települési önkormánYzati

télviselőkre leadott sz ayazatokatés megállápitotta aválasztás eredményét, melyet két eredeti

péidányban elkészített ,,Jegyzőkönyu á t.l"pülési önkormányzati kéPviselő választásának

eredményéról" című jegyzőkönyvbe foglalt,

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság ahatározatát - a személYes adatok

kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozata|

tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozotí jogszabálYhelYeken, a

jogorváslatról szóló tájékozútás a Ve. l0. §_án,22l. § (l) bekezdésén, a 223, § (l)

bekezdésén,a224, § (1l_(4) bekezdésein,241. § (1) _ (2) bekezdésén, 307lp. § (2) bekezdés

c) pontján alapul.

Nagykinizs ,2019. október 13.

!4cyxttttz§



Nagykinizs Község Helyi Választási Bizottsága

20 t 2019 .(X. 1 3.) szám ú HVB hatá r ozat melléklete

(20/2019.(VIL30.) IM rendelet 32. melléklete szerinti jkv.)



SZAVMÓKÖRI JEGYZÓKÖNW A KÉPVISEIÓ-

vÁuszrÁsÁnól

BoRlioD-ABAúr-zeM pLÉí{ megye

Nagy,kinizs 001, számú szavazókör
Készült 2019, év 10. hó 13. napján, a szavazóhelyi#g címe:
Nagykinizs, Szent E.tér 1. (Önkorm.ép.)
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: ?§1 A
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A választás eredménye:

1. 4:etas4é:elrngyes / Időközi vá|asztást kell tartani, meít _ képviselői hely betöltetlen maradt,

elnyerése miatt az egyéni listáról törölt ielölt neve és

3. A megválasztható képviselők száma: A megválasztott képviselők rrar., l-il

1,

2,

?

4,

5,

6.

A választási bizottság a fentiek közül a következő azonosítójú ielölt mandátumhoz iutását
szavazategyenlőseg miátt 3orsolással állapítottá meg:
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