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csém Község llelyi választási Bizottsága (HvB) l220t9. (x.13.) számú határozata

Csém Község flelyi választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi xxxvl.
törvény 200.s-a' 202.$-ának (1) bekezdése és a 307/N.$-ának (l) bekezdése' valamiÍt a
helyi önkormányzati képvis€lők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L'
törvény l3.s-ának (1) bekezdése alapján _ a helyi öÍkormányzati e5léni listás képviselő
választás eredményét j€ryzókön}'vben rögzíti és megállapítja' hogy:

a h€lyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán

Csém Kíizségben az es''éni listás képviselő választás er€dmónyes volt'

a megválrsztott kópviselők neve /jelölő szervez€t neve / fiiggetleí jelailt megielíilés:

1) Szabóné Fürjes Klaudia fiiggetlen jelölt
2) Farkasné sáÍkány Elvira független je|ölt
3) Strublikné Krajcár Anita független jelölt
4) Bús Anita független jelölt

A választási bizottságnak jelen, a válasÍ.ís eledményét megállapító döntése ellen a
sza\azatszárÍnláló bizottság szavMóköri eredményt megállapító döntésének töwénysértő
voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítéséIe és a választási eredmény
megállapításríra vonatkozó szabályok megséItésér€ hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani a hatiírozat meghozatalától számított 3 napon belül. Fellebbezéssel élhet a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt' jelölő szervezet, továbbá az ügyben
éIintett termész€tes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fel]ebbezést a
Tedleti váIasztási Bizottságnak kell címezni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), de a lryB-nél kell
előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
(2949 Csém, Béke u. 65., fax: 06 34 357 857, email: brb.@-c_s'c-q1'hu ) úgy kell benyújtani,
hogy az a jogvesaő jogorvoslati hatfuidő lejátáig (2019. októbel 16-án 16 ór.lig)
megéIkezzen a HvB-hez. A fellebbezésnek taÍtalmaznia kell a fellebbezés alapját, a kéIelem
benyújtójának nevét' lakcimét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
éftesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külftildön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgáI nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar ríllampolgárságát igazoló okilatának tipusát és szímát, vagy jelölő
szervezet vagy más szeNezet esetében a bírósági nyilvríntarttísba-vételi számát. A
fellebbezés taÍtalmazhatja benyújtójának telefa,{számát vagy elektonikus levélcímét' illetve
kézbesítési megbízottj.inak nevét és telefa\sziímát vagy elektonikus levélcímét. A
fellebbezésben úi tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.



lndokolás

A választási eljáráslól szóló 20l3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban ve.) 200.$_a szerint a
válasáási bizottság megállapítja a vrilasáás eredményét.

A ve. 307,^J.s-ának (l) bekezdése alapján a helyi viílaszLási bizottság a szavazóköri
jegyzőkönyv alapján megálapítja a válaszlís eredményét.

A helyi önkormányzati képviselók és polgiírmestelek vrílasztiisán' valamint a nemzetiségi
önkormrínyzati képviselők vá|asztásán a választási ilodák hatískörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a válasáási eljfuásban használandó
nyomtatványokról szóIó 20/2019. (vII. 30') IM lendelet (a továbbiakban: lM rendelet) 7.s-
ának c) pontja szerint a HVI _ a Ve.-ben foglalt feladatain túl _ a IIVB döntésének
elókészítéseként tételesen ellenórzi az egyéni listás választás szavazóköri jegyzőkön}-vei és a
számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményérőI jelentést tesz a HvB-nek.

A ve. 202.$-línak (l) bekezdése alapján a szavazóköri, valamint a választási eredmén}aől
jegyzőkönyvet kell készíteni. A Ve. 202.$-ának (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet két
példányban kell kiállítani, melyeket a viílasztísi bizottságjelen levő tagiai aláimak.

A helyi önkomlínyzati képviselők és polgrírmeste.ek viílasztásifuól szóló 2010. évi L' törvény
13'$-ának (1) bekezdése szeÍint az egyéni listiín képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasáható képviselők sziíma sze nt a legtöbb érvényes szavazatot kaptík.

A sza\ azókörj jegy7ökön5 veL alapjárr megállapírharó. hog1
az umákban lévő szavazólapok száma: l44 daÍab
érvén1'telen szavazólapok száma: 3 darab
érvényes szavaztatok száína. 422 daÍab

A Választrisi Bizottság a választási Iroda elóbbi jelentésének megismerése. valamint a
viílasáókerületbe tartozó szavazókör szavazóköIi jegyzőkönyve és a számítógépes adatok
azonosságiínak tétéles áttanulmányozását követően megállapította, hogy csém Községben
csökkenő szavazatsziím sze nti soÍendben az alábbi fuggetlenjelölteket választottrík meg:

108 szavazat Szabóné Ftiries Klaudia
93 s7a!a7aÍ Farkasné Sárkány Elüra
9(l sza\la7al strublikné KíaicáI Anita
74 sza,nazat Rús Anita

Mindezek alapjrín a választási Bizottság a választás eredményét a 2ol20l9. (vII. 30.) IM
rendelet 28. számú melléklete szerinti ,'JECYZÓKÖNW A KEPVISELó-TESTÜLET
TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁRÓL" megnevezésű nyomtatvány kitöItésével a lendelkező
részben loglaltak s/erinl megál lapilona.

A haíírozat a Ve. 10.$-án' 40-41.$-rín' 44-49's-án' 200.s-l'n' 307AJ.ö-rínak (l) bekezdésén, a
1/2ol4. (yL 24.) IM rendelet a g.$-ának c) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és
polgámesterck választásáról szóló 2010. évi l-. töÍvény l3.s-ának (1) bekezdésén, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a ve. 221.s-án, 223-225.\-án' az illetékmentesség az
illetékekől szóló 1990' évi XcIlI. törvény 33.s (2) bekezdésének 1. pontján alapul.



A hatlfuozat és a mellékletét képezó jegyzőkön}'v a helyben szokásos módon csém Község
ÖnkoÍmányzati Hivatala (2949 csém, Béke u. 65') hirdetőtáblájrán 2019. ol:tóber 13. napjrán

közzétételrc kedít.

Csém' 2019. október 13.
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