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Helyi Választási Bizottsága
3846 Hernádkércs, Kossuth u.72.

Tárgy: Hernádkércs Községberr a
nemzetiségi
települési roma
önkormányzati képviselő-választás
eredményének megállapítása

Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselók
2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Abaűj-Zemplén megyei
Hernádkércs Községben a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáről
készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
v á|aszlása eredményének me gál lapítása íár gy ában me gho zta a következő
31/2019.(X.13.) számú HVB határozatot:

Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzatí képviselők
2Ol9. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Hernádkércs Községben a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
eredményéta roma nemzetiség tekintetében, jelen határozat mellékletétképező és két eredeti
példányban elkészített,,Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásának eredményéről Roma nemzetiség" című jegyzőkönyv szerint állapítja meg,

Hernádkércs Község

Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozaí kőzzétételét

Hernádkércs Község hirdetőtábláján, és a www.hernadkercs,hu megnevezésű honlapján.

A

határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelöló szervezeí, továbbá az ügyben érintett természetes (:s jogi
szemé[y, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést nyújthat be Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottságnál (3846
Hernádkércs, Kossuth u. 72. sz., fax,. 461596-211, e-mail: jegyz.o@szikszo.hu). A fellebbezést
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október l6, napján l6.00 óráig megérkezzen.

A

választási eljárásról szóló 20l3. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve,) 241.§ (2)
bekeztlése alapján a választási bizottságnak aválasztás eredményétmegállapító döntése ellen
(l) a szavazaíszámlálő bizottság szavazőköri eredményt megállapító dÖntésének
törvénysértő voltára, vagy
bl a szavazőköri eredmények összesítéséreés a választási eredmény megállapítására
vonatkozó szabályok megsértésérehivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámláló bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a választási eredményt rnegállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye,

A

fel le

bbezésnek tartaImaznia kell

a) a kérelem a választási eljárásról szólő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiallban:

Ye.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját (ogszabálysértésre hivatkozás, a váIasztási

b)

b

i

a

zott ság mérl e ge

l

é si j o

gkörben

ho

zott határ ozata),

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és -

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,

ha a

lakcímétől

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

élő,

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik szernélyi
azonosítóval, a személyazonosságot igazoló ígazolvány típusát és számát, vagy jelölő
szervezeí vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámáí vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A Nemzeti Választási Bizottság 2019,július 30. napján kelt 183l20l9. számú határozatával a
Borsod-Abaq-Zemplén megyei Hemádkércs Községben a roma nemzetiség tekintetében
képviselők választását. Ahatározat értelmébena

kitűzte települési nemzetiségi önkormányzati
megválasztható képviselők száma 3 fo.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX, törvény

(a továbbiakban: Nek.tv.) 65. §-a
szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselók választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Képviselők azok a
jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megvá|aszthatő képviselők száma szerinti
legtöbb szavazaíot kapják. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazaíoíelért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti. hogy a választási bizottságok aválasztópolgárok fiiggetlen,
kízárőlag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességénekbiztosítása. a
pártatlanság érvényesítéseés szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44.

§ (l ) bekezdése értelmébena választási bizottság az

eljárás során felmerült minden egyéb kérdésbenjegyzőkönyvbe

érdemébenhatároza1:"oí, az
foglalt döntést hoz.

i.J;gy

A Ve. l99.

§-a kimondja, hogy a szavazaíszámláló bizottság a szav azatok me gszám
követően megállapítj a a választás szavazőköri eredményét,

A Ye.
j

202. § (1) bekezdése szerint

egyzókönyvet

kell készíteni.

a

szavazőköri, valamint

a

l

ál

ását

választási eredményről

A Ve.

328. § rögzíti. hogy a települési nemzetiségi önkormányzatí választás eredményét a
helyi választási bizottság állapítja meg.

A

képviselő választás eredményénekmegállapítására
önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán aválasztási irodák
hatáskörébe tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó ny,omtatványokról sző|ó 2012019.(VII.30.) IM rendelet 38. melléklete állapítja
települési nemzetiségi önkormányzatl

szolgáló jegyzőkönyv mintáját

meg,

a helyi

A Helyi

Választási Bizottság

a

.iegyzőkönyv alapján összesítette
települési nemzetiségi
választás eredményét, melyet két
nemzetiségi önkormányzati képvise
j egyzőkönyvbe fo glalt.

A Ve. 49.

rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri
településen a roma nemzetiség tekintetében a
képviselőkre leadott szavazaíokat és megállapítrrtta a
példányban elkészített,,Jegyzőkönyv a települési
v álasztásának eredményéről Roma Nemzetiség''című

fenti

§ (2) bekezdés értelmében választási bizottság ahatározatát -

kivételével- nyilvános ságra hozza.
tekintetében a rendelkezó részben fo

A Helyi Választási Bizottság
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
bekezdésén,a224, § (1)-(4)
pontián alapul.

a személyes adatok
Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra h<>zaíal
szerint intézkedett,

a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
e. l0. §-án, 221. § (l) bekezdésén, a 223. § (l)

in,241. § (1) -(2)bekezdésén,330. § (2) bekezctés c)

Hemádkércs, 20l 9. október l3.

!$runoxenc9

Hernádkércs Község Helyi Választási Bizottsága
3l/2019.(X.13.) számú HVB határozat melléklete
(20/20 l

9,

(VII.3().) IM rendelet 38, mellékleíe szerinti.ikv.)
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Hernádkércs
Készült 2019, év i0, hó 13,
napján, a helyi választási
Hernádkércs, Kossuth út 72.
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száma:
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