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Tárgy: A 2019. évi poIgármester választás vá|asztási eredményének
megállapítása

Határozat
Órciloeak község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI' töruény (a továbbiakban: Ve.)
200.s-ában biztosított hatáskörében eljárva a 2019' oktober 13' napján
megtartott helyi önkormá nyzati polgármester választás eredményét
a következők szerint állapítja meg és elrendeli annak közzétételét
Óraneax Község önkormányzat hirdetőtábláján.

A Helyi Választási Bizottság - a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásárÓl szólÓ 2010 ' évi L. törvény 12 s Q)
bekezdésében meghatározottak alapján - polgármester-váIasztás
eredményérőI kiáIlított i5sszesítő jegyzőkönyv adatai alapján
megáIlap'ítja' hogy

a polgármester választás eredményes volt,

a megválasztott polgármester:

Simonné Sinkó Erika
független jelölt

A Helyi Yálasztási Bizottságnak a választás eredményét megálIapító
döntése ellen a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a
Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a
megtámadott határozatot hoző Órotoeat község Helyi Választási
Bizottságnál (6923 Óroloeat, Bajcsy-Zsilinszky u' 2., Tel: 62t295-603, e-
mail: hivatal.ofoldeak@gmail.com) eloterjesztett fellebbezést lehet
benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb az eredmény
megállapítását tartalmazÓ megtámadott határozat meghozatalátől
számított három napon belÜl - 2019. október 16-án 16.00 oráig
megérkezzen az eredményt megállapítÓ Helyi Választási Bizottsághoz
(6923 oföldeák, Bajcsy-Zsilinszky U' 2')



A választási bizottságnak a váIasztás eredményét megáIlapíto döntése
ellen

a) a szavazatszámlálÓ bizottságnak a választás eredményét
megállapító dontése ellen,

b) a szavazoköri eredmények osszesítésére és a választási eredmény
megállapítására von atkozó szabályok megsértésére hivatkozással
lehet fel lebbezést benyujtani.

Ha az a) pont alapján benyÚjtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok
Újraszámlálása utján lehetséges, a fellebbezést elbÍrálo választási
bizottság, illetve a bíróságifelülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság köteles
a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámláIása esetén a
fellebbezés, illetve a bírósági felulvizsgálati kérelem elbírálására
rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság vagy a
bíroság a választási irodák tagjainak kozreműkodését igénybe veheti.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választipolgár,
jelölt, jelölő szeruezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélkuli szeruezet jogszabálysértésre
h iv atkoz ássa/ fel/e b bezést nyújth at be.

A fetlebbezést írásban -személyesen, levélben, telefaxon Vagy
elektronikus levéIben eljuttafua - lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia keII a jogszabálysértés megjelolését, a
jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás beny(ljtójának nevét, lakcímét
(székhelyéf) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési
címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítÓját, illetve ha kulfÓldon
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem
rendelkezik azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolo okiratának
típusát és számát, vagy jelolő szeruezet vagy más szeruezet esetében a
bírosági nyilvántartásba-vételi szám át.

lndokolás
Óroloeat község Helyi Választási Bizottság a 2019. oktÓber 13. napján
megtartott Ülésén megáIlapította a 2019' oktober 13. napján megtartott
helyi i5nkormányzati polgármesÍer váIasztás eredményét.
A HvB a polgármesÚer váIasztás i5sszesítő jegyzőkönyv adatai
alapján hozta meg döntését.
A HVB a Ve' 200. $-ában kapott hatáski5rében eljárua döntött a
rendelkező részben foglaltak szerint.
A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 12. s (2) bekezdésében foglaltak figyelembe



vételével állapította meg a polgármester válasáás eredményét, mely
aIapján polgármesÍer az a jelöIt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

A Helyi Választási Bizottság határozata a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek váIasztásároI szóló 2010. évi L. törvény 12. s Q)
bekezdésén, a Ve. 200.$-án, a 307/N.s (1) bekezdésén alapul, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve ' 221 s (1) bekezdése és a 241.$
(1 )-(3) bekezdései alapján biztosította.

A határozatről értesítést kap:
_ Simonné Sinkó Erika polgármester,
_ HVB elnök
_ HVl vezetője

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsan na

HVB elnök

Elekné Koncz Edina
HVB tag

Zoppéné Rutai lldikó

HVB elnök_helyettes

Fekete Gabriella
HVB tag


