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Helyi Választási Bizottsága

3846 Hernádkércs, Kossuth u.72.

Tárgy: Hernádkércs községben a

polgármester választás eredményének
megállapítása

Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottság a helyi önkormánYzati kéPviselŐk 20l9.

október 13. napjáia kiiuzott általános vá|asztásán a Borsod-Abaúj-ZemPlén megYei

Hernádkércs Községben a polgármester vá|asztásáról készült szavazókÖri jegYzőkÖnYvek

alapján a polgárméster választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a

következő

29 12019.(X.13.) számú HVB hatá rozatotl

Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati kéPviselók 20l9. év

október l3. napjáia kituzott általános váIasztásán a Borsod-Abaúj-ZemPlén megYei

Hernádkércs Községben a polgármester választásának eredményét jelen határozat mellékletét

képező és két eódeti petaanyuan elkészített ,,Jegyzőkönyv a polgármester-választás

erédményéről" című jegyzőkönyv szerint állapítja meg,

Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozaÍ kÖzzétételét

Hemádkércs Kozség"önkoáányzat hirdetótábláján, és a wu,w.hemadkercs.hu megnevezésű

honlapján.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belÜl a kÖzponti névjegYzékben

szerepló választópolgár, jeloii, jelölő szervezet,továbbá az ügyben érintett természetes és jogi

,r.*ély, jogi ir.ÁeÍyi.eg netttiti szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagY

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz

címzett fellebbezést nyújthat be Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottságnál (3846

Hernádkércs, Kossuth u.72. sz,, fax: 461596_2ll, e_mail: jegyzo@szikszoihu), A fellebbezést

úgy kell benyújtani, hogy azlegkésőbb 2019. október l6, napján l6,00 óráig megérkezzen,

A váIasztási eljárásról szóló 2Ol3. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 241,§ (2)

bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás eredményét megállPPÍÓ dÖntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottsá§ szavazóköri eredményt megál[lapító dÖntésének

törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazőköri eredmérryek összesítésére és a választási eredménY megállaPÍtására

vonatkozó szabályok mógsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benYÚjtani,

A szavazaíszámláló bizottság szavazőköri eredményt megállapító dÖrrrtése ellen csak a

választási bizottsájnak a vűsztási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel

együtt van helye.

A fellebbezésnek tarta|maznia kell
a) a kérelem a választási eljárásról szóló 20l3. évi XXXVI. törvénY (a továbbiakban:

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

bi zottság mérl e ge l é si j o gkorben ho zott határ 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 külfoldön élŐ,

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választőpoIgár nem rendelkezik személYi

azonosítóval, a személyazonosságot igazoló igazolvány típusát és számát, vagy jelölő

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számáí.

A fellebbezés tartalmazhaíja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

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

(a továbbiakban: Övjt,; 12. §_a szerint a polgármestert a település választópolgárai

közvetlenül választják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazaíoí kapta.

A Ve, l4. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok avá|asztőpolgárok fuggetlen,

kizárőIag á torvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a váIasztási

eredmény 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 ijgy érdemében határozaÍot, az

eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 199, §_a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szayazaíok megszámlálását

követően megállapítj a a váIasztás szavazóköri eredményét.

A Ve, 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazőköri, valamint a vá|asztási eredményről

jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307Al. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazókÖri
jegyzőkönyvek aiapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás
"uigy 

uregyéni váláiztókerületi választás szavazőköri eredményeit, és megállaPÍda a választás

eredményét.

A polgármester választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a

tretyi onto rmányzatí képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

oniormányzati képviselók választásán a vá|asztási irodák hatáskörébe tartoző feladatok

végrehajtáiának részletes szabá|yairől és a választási eljárásban használandó

nyómtaiványokról szőlő 2Ol20l9.(VII.30.) IM rendelet 3l. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelóen a szavazókÖri

jegyzőkcinyvek alapján összeiítette Hernádkércs Községben a polgármesterre leadott

szavazatokat és mlgaltapitotta a választás eredményét, melyet két eredeti példánYban

elkészített ,,Jegyzőkónyv a polgármester-választás eredményéről" című jegYzókÖnYvbe

foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság ahatározatáí - 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 hivatkozott jogszabálYhelYeken, a

jogorvóslatról szóló tájékoz{atás a Ve. 10. §-án,22l, § (1) bekezdésén, a 223, § (1)

bekezdésén , a 224. § (1)_(4) bekezdései n, 247. § (1) _ (2) bekezdésén, 307lp. § (2) bekezdés

c) pontján alapul.

Hernádkércs, 201 9. október 1 3.
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Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottsága

29 l 2019.(X. 1 3.) szám ú HVB hatá r ozat m elléklete

(20/2019.(VII.30.) IM rendelet 3]. melléklete szerinti jky,)



SZAVAZÓKÖRI JEGYZÓKÖNW A POLGÁRM ESTER VÁUSrrÁSÁnÓl

BoRsoD-ABAÚJ-zEM ltÉN megye

Hernádkércs 001. számú szavazókör
Készü|t 2019. év 10. hó 13. napján, a szavazóhelyiség címe:
Hernádkércs, Kossuth út 72. (Műv.Ház)
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l'---JA választás eredménYtelen volt, meft a legtöbb szavazatot szerző]elöltek azonos számú szavazatot kaptak.
[(lO választás eredményes vott, a megválasztott polgármester:

Aláírás

a jegyzőkönyv másolatának átvételekor
l}frf.JKóUE íbTÉl {1*,T^J_l N/ elnök

'uo,/ mú.ffi |n,o( Gt /,C|

É8rNly e
rP uLli,l e gnu|pQl i eT, '| 

r,, ,, ,| , C, |'

NelvC\u Eknlp! ;
íÁ
a

\


