
Iegyzőkönyv

Készült a Biikkzsérci Helyi Válasáási Bizottság 2019' október 13-án 27 őrai kezdettel

megtafiott ülésérői

Az ülés helye: Cserépfalui Közös Önkormfuryzati HivatalBtikkzsérci Kirendeltsége

3414 Btikkzsérc Pető{i út 4'

Jelen vannak:

Hák Adorján HVB elnöke

Fülöp Anárásné F{VB elnök-heiyettese

Makó Erika HVB tag

Török Erzsébet HVB tag

Hák Sándorrré HVB tag

Boldizsámé Poczik Anita megbízott tag

Fridel Erika megbízott tag

Kormos-Csörsz Melinda HVI tag, jegyzokönywezető

F{ák Aclorján elnök megállapítj a abizottságbatározatképességét, mivel mind az öt bizottsági

tag jelen van.

A bizottság egylrangúlag Makó Erika bizottsági tagot válaszÍja jegyzőkönyv-hitelesítőnek'

Az elnök javaslatot tesz a napirendi pontra, mely alapján abizottság egyhangúlag az alábbi

napirendi pontok megtárgyalását fogadja el:

Napirendi pontok:

i. 20Ig' évi polgármester választás eredményónek megállapítása

ElőadÓ: Hak Adorjan HVB elnöke

2. 201,9. évi települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítása

Előadó: Hák Adorjár HVB elrröke

Tárgvalt napirendi pont:

1. napirend _ 2019. évi potgárrnester választás eredrnényének megállapítása

A bizottság megvizsgáWa a szavazóköri jegyzőkön1vet. megállapít1a a szavazás eredmérryét.

Ezt követően a bizottság - jelen van 5 fő - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

nélkül a következ ő batár ozatot hozza'.



Indokolás

A liel-vi önkomlányzati képviselok és polgár^rnesterek.választásáról szóló 20l0. évi L' torvény

(a továbbiakban: Öi,jt.) 12. $-a szerlnt a poigármestefi a település választópo1gárai

közvetlenül r,álasztják. Polgármes tet az"l.iori ié'',_ut i a legtöbb érvényes szavazatat kapta'

A Ve' 14. $ (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a váiasztópolgarok fluggetlen'

kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek llsődleges feladata a választási

eredmény megállapítása. a válasaások iisztaságának' torr'én-'vességének biztosítása' a

pártatlanság érr,ényásítése és szükség esetén avá|aszlástörvérryes rendjének hel"l'reá11ítása'

A Ve. 44. $ (1) bekezdése érteirnében a választási bizottság - a szayazaÍszámlálÓ bizottság

kivételér,el - az ugy érdemében hatétrozatat, az eljfuás 
"során felmeriilt minden egyéb

kérdésben j egyzőkönyvbe foglalt döntést hoz'

AVe.199.$.akimondja'hogyaszavazatszámtáióbizottságaszayazatoknregszámlálását
kovetoenmegallapítjaa.választásszavazőkörieredményét.

AVe.202.8(1)bekezdéserögzíti,hogyaszavazőkőti,va1amintaválasztásieredményről
jegyzőkönyvet keii készíteni'

AVe'307AJ.s(1)bekezdéseértelmébenahelyivá|asztásibizottságaszavazőkari
jegyzokön1.v"r. uiup;ín osszesíti i..e"úá''""ster-vá1asitás, 

valamint az egyéni listás választás

szavazőkori er.omlrryeit, és megáiiapítj a a vá\asztás eredményét'

A polgárrnester válasáás eredmén'vének megállapítására szolgéúő jegyzőkönyv mintáját a

helyi önko tmanyzati képviselők 6' ;;igád.steiek .vátasztáJán, 
va'amint a nemzetiségi

önkormányzati képviseiők válas ztásin í váIasztási irodák hatásköréb e tartozo feladatok

végrehajtásának iészletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

nyomtatványokról szőIő 20l2O19.(vii.30.) lM. rendelet 31 . melléklete állapítja meg'

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri

jegyzokonyv a'apjánosszesítette Biikkzsérc településen a po1gármeit'''" leadott szayazatokat

és megáilapítottá a vá|aszt(t .r.a*anye,, mel1'"1 két eredeti példányban eikészített

,,.Tegyzőkonyv a poi gármester-válasz* *'.a*enyéről'' címú j egyzőkönyvbe fo glalt'

AVe.49'$(2)bekezdésértelmébenavá|asztásibizottságahatátozatát1'a1zerrrélyesadatok
kir,ételével _ nyilr,ános ságta hozzu. Á H.r* Váiasztási 

"Bizottság a nyiivánosságra hozata|

tekintetéberr a rencielk ezó1 észben fb glaltak szeriirt i ntézk edett'

A Helyi Választási Bizottság baÍátazaÍa a fentiekben hi'atkozott jogszabál-vlrelyeken, a Ve'

10. $_án, u.1ogo*oriatrói szó]lÓ ájék:oztatás a22I $ (1) bekezclésén ' a273' $ (1) bekezdésén'

a224.$ (1)-(4) bekezdésein.24í. s lrj - (2) bekezdésén,307/P s (2) bekezdés c) pontján

alapul.

FetgltÍs: elnok

Ealéridd: azonnal



2. napir€nd - ztlg.évi települési önkorm ányzatiképviselő választás eredményének

megállapítása

A bizottság megvizsgá Lva a szavazóköri jegyzőkönyvet, megállapítj a a szavazás eredményét'

Ezt követően a bizottság - jelen van 5 fő * 5 igen szavazattal. eilenszavazat és tartózkodás

nélktil a következ ő htatár azatot hozza"

Bükkzsérci Hetyi Választási Bizottság

É nalg. (x. 13.) határozata

A Bükkzsérci Helyi Választási Bizottság a he1yi onkormányzati képvis:lő|'é: polgármesterek

2019. október i:. na|jara kitúzött áltáianos választásán-a Borsód-Abat4-Zemplén megyei

Biikkzsérc telepü1ésen a települési ánkorm ányzati képviselők 
- 
v-á1asztásáró1 készült

szavazóköri jegyzőkön1v alapján a települési önkormányzati kópviselők váIasztása

eredményének me gállupitá.u tfu gy áb an me ghozta a következő
határazatotz

A Bükkzsérci Helyi Választasi Bizottság a helyi önkormanyzati képviselők és polgármesterek

2019.év október 13. napjarakitűZött aitatrinos váIasztástn' a Borsbd_Abailj-Zemplén megyei

Bükkzsérc teleptilésen a települési ti*oáanyzati képviselők választásának eredményét jelen

hatfuozatmellékietét képező és két .r"J.ti pitoanyu* elkészített ,,Jegyzókönyv a települési

önkormányzati képvise1ők választásának eredményéről'' című jegyzőkönyv szerint áIlapítja

meg.

A Bükkzsérci Heiyi Választási Bizottság elrendeli a batározat kozzététeLét a Cserépfalui

Kozös Önkormányzati Hivatal Bükiásérci Kirendeltségének hirdetótábláján' és a
www"bukkzserc.hu me gnevezésú honlapj án'

Ahatározatellen annak meghozatalától Számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes

és jogi személy, jogi szeméíyiség nélküli szervezet szóméiyesen' személyesen' levélben' vagy

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj_Zempién Megyei Területi Választási Bizottsághoz

címzettfellebbezJst nyújthat be a Btii<kzsérci Helyi Váiasztási Bizottságna| {3414 Bükkzsérc

Petőfi út 4. e-mail:'jeiyzo@bukkzserc.hu) A fe[ebbezést úgy kell benyúitati' Ltogy az

legkésőbb20t9.október16'napján16.00óráigmegórkezzen.

A választási bizottságn ak avÍlasztás eredményét megállapítÓ döntése ellen

a) a szavazat it^lato bizottság szavazókoti eredmény megállapító dóntésérrek

törvénysértő voltára' vagy

b)aszavazókörieredményekösszesítéséreésaválasztásieredménymegállapítására
vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozássallehet fellebbezést benyújtani'

A szavazatszám|á|ó bizottság szavazőköri eredmény megállapító döntése ellen csak a

váLasztási bizottságnak a választá*i .r"a*anyt megállapító dontése elleni fellebbezéssel

együtt van helye.



A fe11ebbezésnek tartalmaznia kel1

a) a kérelem a váIaszlási eliárásról szóló 2013' évi )LXXVI' töNény (a tovabbiakban:

ű e.') 223 . $ (3 ) bekezdése szerinti alapj át'

b) a kérelem benyújtójának .n"].t. lakcímét (székhelyét) és - lra a lakcímétol

(szék1re1'vétől) eitér - postai értesítési címét'

c) a kéreiem benyújtójának szeméiyi azonosítoját' illetve ha a kíilfoldön é1ő'

magyarországi lakcirrrÁei n.* r"r'o.it.,o választópolgár nem rendelkezik személyi

azonosítóval, a magyar áilampoigarságái igazoló 95ir'aianat 
típusát és s7á1tát' vagy jelölő

szervezetuugy már?ervezet eseteben á iri'ó'agi nyilvántartásba-vételi szétmát'

A fe1lebbezés taftalm azhatja u.n1"ritá;ánut' í't''r*' 1ámát 
vagy elektronikus levélcímét'

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszám át vagy elektronikus levélcímét'

Indokolás

A lrelyi onkományzati képviselók és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L' törvény

(a továbbiakbun' oujt.) r:. 5-a szer'fi.-;Zgyéni listán-képviselők azok a jeloltek lesznek, akik

a megvá1asztható képvise1ők 'szá2a 
á,i't a legtobb érvényes szayazatot kaptak'

Szavazategyenloség esetén sorsolással t"ii *"ga11apítani' hogy az egyenlő számú szavazatot

eléú jeltlltét t o'tit melyik szetez nrandátumot'

Az Övjt. 4. $_a aLapján a 10 000-.""gí.""e1 kevesebb lakosú település - egyéni listás

vá|asztásírendszerben - egy választókerííetet alkot, amelyben a képr'iselők szárna:

Q \aÜ lakosig 2 fő,

ó/ 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fo'
d) 10 000lakosig 8 fő'

A Ve. 306. $ (2) bekezdése értelmében a helyi r,álasztási iroda vezetője az áltaiános r'álasztás

évében február 15_ig határo zatbanálilpú;;eg a képviselo-testület megválasztandó tagiainak

számit.A helyí váiasztási iroda vezeiójinek hatétrozata értelmében Bükkzsérc te'epülésen a

megválasztandóteteptuesiönkormányzatiképvise|őkszáma4Íó.

A Ve. 14. $ (1) bekezdése rcgzíti,hogy a választási bizottságok avá|asztopolgárok fbggetlen'

kizárólag a törvénynek alárend"it 
-.L.'rr.i, 

amelyeknek llsődl.ges feladata a választásí

eredmén1' rnegál1apítása, u .ratur'iJ*t iisztaságának, torvérryességének biztosítása' a

pár1atianság er.,erryé.itése és szükség esetén a vá1asitás törvényes rendjének lrelyreál1ítása'

A Ve' 44. $ (1) bekezdése értelmében a vá]asztási bizottság - a szau'azatszámlá|o bizottság

kivételóvel - az ügy érdenrében iatttozatot, az eljátás 
"során 

felnrerült minden egyéb

kérc1é sben i e gyzőkörryr'be fo glalt döntést 1roz'

A Ve. 199. $-a kimondja, hogy a szavazatszámiáló bizottság a szavazatok megszámlálását

köl,etőenmegállapítjaavá|asztásszavazókÖrieredményét.

A Ve. 202. $ (1) b'ekezdése szerint a szavazőkÖri' valanrint a váiasztási eredményről

j egyzókönyvet ke11 készíteni'

A Ve. 307i'1.J' $ (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazókör'i

jegyzőkonyv alapjátr összesíti u polgáÁ"ster-vá1asztas, r'alamint az eg.vérri listás választás
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vagyazegyéniválasztókerületiválasztásszavazőkörieredményeit,ésmegállapít1aavá|asztás
eredményét.

A települési önkorm fulyzati képviselő váLasrtás eredményének .megállapllásfua 
szolgáló

jegyzőkönyv mintájat á n.tyi |"r."pa"úati képviselok és polgármes1erek választásin'

valamint a nemzetis'J;i ánt oáarry^ti tJp'i'elők íalasxásán a választási irodak hatáskörébe

tartozőfeiadatok 'jgi.r'":,a'anak 
részletes szabályairól és avilaszÍási eljarásban használandó

nyomtatványokrot s;olo )otzotg. (VII.30.) IM rendelet32. melléklete állapítja meg'

A Helyi Yá|asztási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazőkori

jegyzőkönyvek alapján összesítette Btikk"rérc településen a települési önkormányzati

képviselőkre leadott sz avazatokate* 
','úálrup 

itatta avtlasztás eredményét, melyet két eredeti

pé1dányban e1készített ,'Jegyzőkön:' - ár"pülési önkormányzatl képviselók váIasztásának

eredményéről'' címú j egyzőkönyvbe fo glalt'

A Ve' 49. $ (2) bekezdés értelmében aváIasztási bizottság ahatérozatát -'aszemélyes adatok

kivételével - nyiivánosságra hozza. a H-ryl Választási bizottság a nyiivánosságra hozatal

tekintetében a rendelkező iészben foglattak szerint intézkedett'

A Helyi Válasáási Bizottság haÍirozata a fentiekben hivatkozott jogszabályheiyeken' a Ve'

10. $_án, a jogorvoslatról szJló tájékoÁás a22L $ (1) bekezdésén, a223' $ (1) bekezdésén'

a224.$ (1)-(4) bekezdésein,24Í. $ ai'- (2) bekózdésén,3a7lP's (2) bekezdés c) pontján

alapul.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal
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Hák Sándorné
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Makó Erika l
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Boldizsámé Poczik Anita Fridel Erika


