Hernádkércs Község
Helyi Választási Bizottsága
3846 Hernádkércs, Kossuth u.72.

Tárgy: Hernádkércs Községben az egyéni
listás települési önkorm ányzatl képviselőválasztás eredményének megállapítása

képviselők 2019,
Hernádkércs KözségHelyi Választási Bizottság a helyi önkormányzaíi
megyei
október 13. napjáia kittizott általános vá|asztásán a Borsod_Abaúj_Zemplén
választásáról készÜlt
Hernádkércs Községben a települési önkormányzati képviselők
jegyzőíönyvek alapján a települési önkormányzati képviselő választás
szavazóköri

eredményénekmegállapítása tárgyában meghozta a következő

30/2019.(X.13.) számú HVB határozatot:

kéPviselők 20l9, év
Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottság a helyi önkormánYzati
megyei
október 13. napjűa kittizott általános választásán a Borsod_Abaúj_Zemplén
eredménYét
választásának
Hernádkércs rorsJgÜen a települési önko rmányzati képviselők
a
jelen határozat mel-Iékletétképező és két eredeti példányban elkészített,,Jegyzőkönyv
című jegyzókönyv szerint
települési önkormányzati képviselők választásának eiedményéről"
állapítja meg.

Hernádkércs Község
Hemádkérc,
honlapján.

Helyi Választási Bizottság elrendeli a

rt r.Jgbnkoáányrat

hirdetőtábláján,

határozat kÖZzétételéÍ

és a www.hernadkercs.hu megnevezésű

a kÖzPonti névjegYzékben
határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belÍ.il
érintett természetes és jogi
szereplő választópolgár. jelölt. jelöló szervezet. továbbá az Ügyben
vagy
személy, jogi ,r.áetylreg nettuti szeívezeíszemélyesen, levélben, _telefaxon
Választási Bizottsághoz
elektronikus levéIben a Borsod-Abaűj-Zemplén MegYei Területi
Bizottságnál (3846
címzett fellebbezést nyújthat ue Hemaakérós KozsegHetyi Választási
jegyzo@szikszo.hu), A fellebbezést
Hernádkércs, Kossuth u.]2.sz., fax: 461596-21l, e-mail:
napján 16,00 óráig megérkezzen,
úgy kell benyújtani, hogy azlegkésőbb 2019. október l6,

A

(továbbiakban Ve,) 241,§ (2)
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
eredményétmegállaPÍtó dÖntése ellen
bekezdése alapján a választási bizottságnak a választás
döntésének
a) a szavazatszámláló bizottsá§ szavazóköri eredményt megállapító

A

A

törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazőköri eredmények osszesítéséreés a választási eredménY megállaPÍtására
benYÚjtani,
vonatkozó szabályok mógsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
döntése ellen csak a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító
elleni fellebbezéssel
bizottságnak a váiasztási eredményt megállapító döntése

választási

együtt van helye.

A

fel lebbezésnek

íartalmaznia kel l

szőIő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
ye,) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját (ogszabálysértésre hivatkozás, a választási

a) a kérelem a választási eljárásról
b)

b

i

a

zottság mérl e gel

és

i j o gkö rben

hozott határ ozaía),

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és -

ha a

lakcímétől

(székhelyétól) eltér - postai értesítésicímét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfoldön

élŐ,

magyaíországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságot igazoló ígazolvány típusát és számát, vagy jelölŐ
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítésimegbizottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(a továbbiakban: Övjt.) l3. §-a szerint az egyéni listán képviselők azok ajelöltek lesznek,
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatoí kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapitani,hogy az egyenlő számú szavazatot
elért jeloliek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek
megválasztották, az egyénílistáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot
elért jelölt lép.

4.§-a alapj án a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen - egyéni listás
választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) l00 lakosig 2 fo,
b) 1000 lakosi g 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.

Az övit.

A Ve. 306.§ (2) bekezdése értelmébena helyi választási iroda vezetője az

a képviselő-testület megválasztandó tagjainak
helyi választási iroda vezetőjének határozata értelmébenHernádkércs KÖzségben a

évébenfebruár
számát.

A

á|ta|ános választás

l5-ig határozatban állapítja meg

megválasztandó települési önkormányzati

képviselők száma 4 fő.

(l) bekezdése rögziti,hogy a választási bizottságok aválasztópolgárok fi,iggetlen,
kizár6,ag á törvénynek aláiendelt szervei. amelyeknek elsődleges feladata a választási
eredmérry, megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a

A Ve.

14. §

pártatlanság érvényesítéseés szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítáSa.

határozaíoí, az

§ (1) bekezdése értelmében avá|asztási bizottság azijgy érdemében
eljárás során felmerült minden egyéb kérdésbenjegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 44.

199. §_a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság
követően megállapítj a a váIaszíás szavazóköri eredményét.

A Ve.

a szavazatok megszámlálását

eredménYről
§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazőköri, valamint a vá|asztási
jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 202.

A Ve. 307A{. § (l) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazőköri
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás
vagy azegyéni választókerületi választás szavazőköri eredményeit, és megállapída a választás
eredményét.

A

települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló
jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válaszíásán,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról sző|ő 20 l20l 9.(VIt.30.) IM rendel et 32, melléklete állapítj a meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelŐen a szavazókÖri
jegyzőkönyvek alapján összesítette Hemádkércs Község a települési önkormányzati

képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét,melyet két eredeti
péidányban elkészített,,Jegyzőkönyv a települési önkormányzaíi képviseló választásának
eredményéről" című jegyzőkönyvbe foglalt.

A Ve. 49.

ahaíározaíáí,aszemélyes adatok
Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozata|

§ (2) bekezdés értelmében aváIasztási bizottság

kivételével_ nyilvánosságra hozza. A
tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A

Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hil,atkozoíí jogszabályhelyeken, a
jogorvóslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §,án,22l. § (l) bekezdésén, a 223, § (1)
tekezdésén,a224. § (1)-(4) bekezdésein,241. § (1)
c) pontján alapul.

-

(2)bekezdésén, 301lP. § (2) bekezdés

Hernádkércs. 2019. október l3.

!$rv,qoxenc9

Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottsága
30/2019.(X.13.) számú

HVB határozat melléklete

(20/2019.(VII.30.) IM rendelet 32. melléklete szerinti jky.)
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L

Készüilt 2019, év 10, hó 13. napján,
a szavazóhelyiség címe:
HernÉrdkércs,Kossuth út 72, (lflűv,Ház)
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A választás eredménye:
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A vqlqlztás eredményes / Időközi választást
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