Jászboldogháza Helyi Választási Bizottság
5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. ii. 27.
Tel: 57/460-011, e-mail: iegyzo@iaszbotdoghaza.hu
Iktatószám: 14/2019

JÁSZBOLDOGHÁZA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
14/2019. (10.13.) számú határozata

A Jászboldogháza Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
307/N. 5 (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Jászboldogháza településen 2019.
október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás
eredményének megállapítása tárgyában az alábbi határozatot hozza:
A Jászboldogháza Helyi választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint
jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről megállapítja, hogy
Jászboldogháza településen 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati választásán a
helyi önkormányzati képviselők választása eredményes volt, a megválasztott képviselők
—

Vámosi Norbert
Joó-Kovács Balázs
Hegyesi József
Fajka Gábor
Szűcs Gergely
Szendrei Péter

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörében hozott döntése ellen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottságnak
(5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) címezve.
A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben a Jászboldogházi Helyi Választási
Bizottságnál (5144 iászboldogháza, Rákóczi u. 27) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb 2019.
október 16.00 óráig megérkezzen.
—

—

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. 5 (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér— postai értesítési
címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
—

állampolgárságát igazoló okiratának típusát ás számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve. 307/N. 5(1) bekezdése
alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti az egyéni listás
szavazóköri eredményeit, ás megállapítja a választás eredményét.
A Ve. 202. 5 (1) bekezdése értelmében a szavazóköri, valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyéni listás választás eredményének megállapításául szolgáló
jegyzőkönyv mintát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
20/2019. (Vil.30.) IM Rendelet 28. melléklete állapítja meg.
A Ve. 307/N. 5 (1) bekezdése alapján a Jászboldogháza Helyi Választási bizottság a szavazóköri
jegyzőkönyv alapján összesítette Jászboldogháza településen az egyéni képviselőkre leadott
szavazatokat ás megállapította a választás eredményét, amelyet két eredeti példányban elkészített
„Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című
jegyzőkönyvbe foglalt.
A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Jászboldogháza Helyi Választási Bizottság
jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapította meg a helyi
önkormányzati képviselő választás eredményét.
E határozat a fenti hivatkozott jogszabályhelyeken alapul.
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. 5 (1) bekezdése, a 223. 5-a, és a 224. 5 (1)
bekezdésén alapul.

—
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Jászboldogháza, 2019. október 13.

Gugi Lajosné
Választási Bizottság
elnöke

