Sály Helyi Választási Bizottság
51l20l4. (X. 12.) határozata

A

Sály-i Helyi Yálasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12.
napjfua kitűzött általános váIasztásán a Borsod-Aballj-Zemplén megyei Sály településen a
polgármester választásáről készült szavazőköri jegyzőkönyvek alapján a polgármester
váIasztáseredményénekmegállapításatfu gyábanmeghoztaakövetkező

határozatotz

A Sály-i Helyi

YáIasztásí Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12.
napjára kitűzött általános váIasztásén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sály településen a
polgármester választásának eredményét jelen határozat mellékletétképező és két eredeti
példányban elkészített,,Jegyzőkönyv a polgármester-váIasztás eredményéről" című
j e gyzőkönyv
szerint állapítj a meg.

A Sályi Helyi

Választási Bizottság elrendeli a hatátozat közzétételétSály Község
Önkormány zata hk detőtábláj án, é s a www. sal}r. hu me gnevezésű honlapj án.

A

határozat ellen annak meghozatalátőI számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő válasáópolgár, jelölt, jelölő szeryezet, továbbá az ügyben érintett tetmészetes és jogi
személy, jogi személyiségnélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy

elektronikus levélben a Borsod-Abaiq-Zemplén Megyei Területi YáIasztási Bizotísághoz
címzett fellebbezést nyújthat be a Sályi Helyi YáIasztási Bizottságnál (3425 Sály, Kossuth
Lajos utca 63. sz. fax: 06-49-336-055, e-mail: sal},onko@salyegy.t-online.hu). A fellebbezést
Úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014, október hó 15. napjan 16.00 óráig
megérkezzen.

A

v áIasztási

bizotts ágn ak a v áIasztás eredm ényétme gállapító döntése ellen

a) a szavazatszámlálő bizottság szavazőköti eredményt megállapító
törvénys

ér1 ő

v oltár a, v agy

döntésének

b) a szavazőköri

eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására
vonatkozó szabályok megsértésérehivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámlálő bízottság szavazőköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a váIasztási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia ke ll
a) a kérelem a váIaszíási eljarásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:

Ye.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) ós-haalakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
c) a kérelem benyújtójanak személyi azonosítóját, illetve ha a külfoldön élő,
magyaíországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szetvezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szarnit.,

,q,k!

A

fellebbezés hrtalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét,
illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámátvagy elóktronikus
levélcímét.
Indokolás

A helYi Önkormányrf;rl k.pylelŐk és polgármesterek válasáásaról szóIő 2010. évi L.
törvény
(a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a polgármestert a település válasáó polgarái
kÖzvetlenÜlválasztják Polgármester azajelölt lesz, aki a legtöbb érvényesszavazatotkapta.
A Ve, 14. § (1) bekezdése úgzíti,hogy a válasúásibizottságok aválasztőpolgárok
fiiggetlen,
kizárőlag a törvénynek alarendelt szervei, amelyeknek ékodteg., r.üaát a a
választási
eredménY megállaPÍtása, a válasáások tisztaságának, törvényésségének
biáosítása, a
és szükség esetén aválasrtástörvényes iendjé-nek helyreállítása.
Pártaflanság érvénYesítése

A Ve, 44,

§ (1) bekezdése értelmóben aválasztási bizottság azigy érdemében határozatoí, az
eljárás során felmerült minden egyéb kérdésbenj egyzőkönyvbe
fógtalt döntést hoz.

A Ve,

199, §-a kimondja, hogY

a

szavazatszámláló

bizottság

követő en me gáIlap ítja a v álasztás szav azőköri ere dményét.

a

szavazatok megszámlátását

A Ve,202, § (1) bekezdése rögzíti, hogy aszavazőköri, valamintaválasztási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve,

307AL § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazőköri
jegYzőkÖnYvek alaPján összesíti a polgármester-válasaás,
valamint az egyéíilistás választás
vagY aZ egYéni válasáókerületi választás szavazőköri eredményeit,
es m{alap ítja aválasztás
eredményét.

A Polgármester válasáás eredményénekmegállapítá sára szolgálő jegyzőkönyv mint
áját a
helYi ÖnkorménYzati. képviselők és polgárrnesteiek válasnáián vaiámint
a
nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatásköréb
e tartoző feladatok
végrehajtásának részletes szabályairől és a választási eljárásban
használandó
nYomtatvánYokról szőlő 4/2014. (VII. 24.) IMrendelet 33.
melléklete állapítja meg.

A HelYi

YálaszÍási Bizottság

a fenti

rendelkezéseknek megfelelően

jegYzőkÖnYvek alapján.összesítette Sály
település válasáókerületbei
szavazatokat és megállaPÍtotta a választ{s eredményét,

elkészített ,,JegYzőkÖnyv

foglalt.

a

a

szavazőköri

a polgarmesterre leadott

melyet ket eiedeti példányban
polgármester-válasáás Óredményéről" című jegyzőkönyvbe

A Ve, 49, § (2) bekezdés értelmébenayJ2sztási bizottság ahatározatát
- a személyes adatok
kivételével- nYilvános ságta hozza. A Helyi Válasáási "Bizottság
a nyilvánosságra hozatal
tekintetében a rendelk ező részbenfoglaltak izerint intézkedett.

,1/,,?La

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoúatás a Ve. 10. §-án,22I. § (1) bekezdésén, a 223. (1)
§
bekezdésén,a224. § (1)-(4) bekezdésein,241. § (1) - (2)bekezdésén, 307lP. § (2) bekezdés
c) pontján alapul.

Sály,2014.október12.
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A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

q:

45.t8

Szavazóként megjelent választópolgárok

846

száma::

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli

U

szavazó|apok száma:

száma:

Érvénytelenlebélyegzett szavazólapok száma:

lsTUN}.J
*A\os\,rEl

\)ETRA )\ A,lLr
5, SZ|TA sÁzs=

4.

A4

8cs

Érvényesszavazólapok száma
G, G = a

Ks-*-Alp

3;a-56111=

8lc

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok

D = F+

z.

jel ö lten kénti szavazatok

osszesen

A választás eredménye:
vátasztás eredménytelen volt, mert a legtöbb
|-|e
l-J szavazatot szenő jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

A válas*ás eredményes
polgármester neve:
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