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19t2019.(X. 13.) HVB hat.
Tárgy: A 2019. évi helyi önkormányzati képviselő-választáson a
egyéni listás képviselő választás választási eredményének
megállapítása

Határozat
Ótotoeax Község Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szólÓ
2013" évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.$-ában biztosított
hatáskörében eljárva a 2019. oktober 13. napján megtartott helyi
önkormányzati képviselők választásán az egyéni listás választás
váIasztási eredményét a következők szerint áIlapítja meg és elrendeli
an n ak ki5zzétételét ofö ldeák Község o n ko rm ányzat h Í rdetőtáb I áj án'

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szólÓ
2010. évi L. törvény 13 s (1) bekezdésében meghatározottak alapján az
eg yé n i l i stás v á I asztás e red m é n yérő l k i á I l ított ö sszesítő j e g yző kö nyv
alapján megállapítja, hogy a helyi egyéni listás képviselő választás
eredményes volt,

a képviselő_testület tagja:

Papp Endre fÜggetlen jelölt

Zsarkő József fÜggetlen jelölt

Vas József független jelölt

Mihalik Jánosné fÜggetlen jelölt

A Helyi Yálasztási Bizottságnak a választás eródményét megállapító
döntése ellen a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a
Csongrád Megyei TerÜleti Választási Bizottsághoz címzett, a
megtámadott határozatot hoző Óroloear község Helyi Választási
Bizottságnál (6923 Ótotoear, Bajcsy-ZsilinszkY u. 2. tel/fax: 621295-603,
e_mail: hivatal.ofoldeak@gmail.com) előterjesztett fellebbezést lehet
benyújtani.
A fellebbezést úgy kell benyÚjtani, hogy az legkésőbb az eredmény
megállapítását tartalmazÓ megtámadott határozat meghozatalátol
számított három napon belÜl - 2019. oktober 16-án 16.00 óráig



megérkezzen az eredményt megállapító Helyi Választási Bizottsághoz
(6923 Ótoloear, Bajcsy_Zsilinszky u. 2.)

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése
etlen

a) a szavazatszámláló bizottságnak a választás eredményét
megállapíto dontése ellen,

b) a szavazikori eredmények összesítésére és a választási eredmény
m e g á l l a p í t á s á ra v o n at koz i sz a b á l y o k m e g sé rté sé re h iv atkozással
lehet fel lebbezést benyújtani.

Ha az a) pont alapján benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok
újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést eIbíráló váIasztási
bizottság, illetve a bíróságifelülvizsgálati kérelmet elbÍráIó bíriság koteles
a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a
fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására
rendelkezésre áIlÓ határidő hat napra nő, és a választási bizottság Vagy a
bíróság a választási irodák tagjainak közreműkodését igénybe veheti.

A határazat ellen a központi névjegyzékben szereplő választopolgár,
jelolt, jelolo szeruezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szeruezet jogszabálysértésre
h iv atkoz ássa/ feíle b bezést nyújth at be'

A fellebbezést írásban -személyesen, levélben, telefaxon Vagy
elektronikus levéIben eljuttatva _ Iehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a
jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyujtojának nevét, lakcímét
(székhelyét) és - ha a lakcÍmétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési
címét, a kifogás benyújtojának személyi azonosítoját, illetve ha kulfÓldon
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik azonosítoval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának
típusát és számát, vagy jelölő szeruezet Vagy más szeruezet esetében a
b í róság i ny ÍIv á ntartásb a-vétel i sz ám át.

lndokolás
Ótoloear Község Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napján
megtartott ÜIésén megáIlapította a 2019. október 13. napján megtartott
helyi önkormányzati képviselők választásán az egyéni listás (képviselő)
v ál asztás vál asztási ered ményét.



A HvB a szavazókt5ri jegyzőkönyv (telepíilésí összes ítő jegyzőkönyv
adatai) alapján hozta meg döntését.

A HVB a Ve. 200' $-ában kapott hatáskörében eljárua döntött a
rendel ke ző részben foglaltak szeri nt.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáro| szóló
2010. évi L. törvény 13.s (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
képviselők azok a jeIöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Ugyanezen törvény 4.s b) pontja alapján ofoldeák telepÜlés képviselőinek
száma 4 fő.

A Helyi Választási Bizottság határozata a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek válasáásáról szólÓ 2010. évi L. törvény 4.s c) pontján,
a 13. s (1) bekezdésén, a Ve. 200.$-án, a 307/N.s (1) bekezdésén alapul,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ye .221 s (1) bekezdése és a241'$
(1 )_(3) bekezdései alapján biztosította.

A határozatrol értesítést kap:
- Papp Endre Képviselő
_ Vass József Képviselő
_ Zsarkó József Képviselő
_ Mihalik Jánosné FÜggetlen jelölt
_ Györgyi Edlt független
_ HVB elnök
_ HVl vezetője

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsanna Zoppéné Rutai lldikó
HVB elnök HVB elnök-helyettes

EIekné Koncz Edina Fekete Gabriella
HVB tag HVB tag
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