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csém Kiizség Helyi váhsztási Bizottsága (HvB) 11/2019. (x.13') számú határozata

csém Kiizség Helyi választási Bizottsága - a yálasztási eljárásról szóló 2013' évi XXXVI.
tíirvény 200.$-a' 202.$-ának (r) bekezdése és a 307/N.s-ának (l) bekezdése' valamint a

helYi önkormányzati képviselők és polgáÍmesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 12.$-ának (2) bekezdése alapján - a helyi önkormáíyzati polgármester választás
eredményét ieg}'zókön}ryben rögzíti és megállapítja' hos/:

a helyi ainkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán

csém KÍizségben a polgármester választás eredményes volt'

a megválasztott polgármester Dián En sébet,

fiiggetlen polgármester jelölt.

A válasáási bizottságnak jelen, a választás eredményét megállapító döntése ellen a
szayazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára' vagy a szavazóköIi eredmények összesítésére és a választási eredmérry

megállapítására vonatkozó szabályok megséÍtésére hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani a hatfuozat meghozatalától számított 3 napon belül' Fellebbezéssel élhet a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt' jelölő szervezet' továbbá az ügyben
éIintett természetes és jogi személy' jogi személyiség nélküli szervezet' A fellebbezést a
Területi válasz1ási Bizottságnak kell címezni (2800 Tatabánya, Fő téI4.), de a HvB-nél kell
előtedeszteni. A lbllebbezést személyesen' levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
(2949 Csém' Béke u' 65., fax: 06 34 357 857' email: bybl0cs!!rr.h! ) úgy kell benyúitani,
hogy az a jogvesáó jogorvoslati határidő lejáÍáig (20]9. oklóbel 16-án 16 óráig)
megérkezzen a llVB-hez. A fellebbezésnek tafialmaznia kell a fellebbezés alapját, a kérclem
benyújtojának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól (székhelyétől) eltéI - postai

éItesítési címét. a kérelem benyújtojrínak személyi azonosítóját' illetve ha a kÍilÍijldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval' a magyar ríllampolgárságát igazoló okiútának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szeNezet esetében a bírósági nyilvántaÍásba_véte]i számát' A
fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszrímát vagy elektlonikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefl'xsziímát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 1'elhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

Indoko|ás

A választási eljfuásrót szóló 2013' évi XXXVI. töNény (a továbbiakban Ve') 200.$_a sze nt a
választási bizottság megállapítja a válasáás eredményét.

A Ve.307/N'$-rínak (]) bekezdése alapján a helyi viílasztási bizottság a szavazóköri
jegyzókönyv alapján megállapítja a választás eledményét.



A helyi önkom.ínyzati képviselők és polgám€sterck válasáásán' valamint a nemzetiségi
önlományzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó Í'eladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a vrílasztrísi eljrírásban hasznáandó
nyomtatvrányokól szóIó 2o/2ol9. (vII. 30.) IM lendelet (a továbbiakban: lM rendelet) 7's c)
pontja szerint a HvI - a ve.-ben foglalt feladatain túl - a HVB döntésének előkészitéseként
tételesen ellenőzi a polgármester-válasáás szavazóköri jegyzőkönyvei és a sz.ímítógépes
adatok azonosságát, és annak ercdményéről jelentést tesz a HVB-nek.

A Ve. 202.$-ának (l) bekezdése alapján a szavazóköri' valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet ke|l készíteni- A ve. 202.s-ának (2) bekezdése alapj.ín a jegyzőkönyvet két
péld.ínyban kell kiállítani, melyeket a viílasztási bizottságjelen levő tagjai aláímak'

A helyi önkormányzati képviselők és polgfumesterek választásiíról szóló 2010. évi L. törvény
I2.$-rinak (2) bekezdése szelint polgiímester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavaz atot kapta.

A szavazóköri jegyzókön}'vek alapján megállapítható, hogy
áz umlíkbfu1 lévő szavMólapok száma: l44 dalab
érvénytelen szavazólapok száma: 14 darab
éÍvényes szavaáatok száma: 130 darab

A vá]asáási Bizottság a választási koda előbbi jelentésének megismelése, valamint a
szavazóköri jegyzőkönyv és a számítógépes adatok azonosságának tételes áttanulmányozását
követően megállapított4 hogy csém Községben polgármesterjelöltként a legtöbb szavazatot,
130 darab szavazatot a ftiggetlen polgármesterjelöltként nyilvríntartrísba vett Dián EÚsébet
szerezte meg.

Mindezek alapján a válasáási Bizottság a választás eredményét a 20/2019. (vII. 30.) IM
rendelet 2ó. számú melléklete s7eÍinli ,,SZAVAZÓKÖRJ JFCYZÓKÖNW A
PoLGÁRMESTER vÁLAsZTÁsÁRóL" megne\ezésü nyomtatvány kitöltésével a
rendelkező részben'foglaltak szednt megállapította'

A hatiÍozat a ve' l0.ö-án,40-41.$-án' 44-49.$-án' 200.$-rin' 307,öJ.s-áÍak (1) bekezdésén, a
2012019. (vI/.30.) IM rendelet 7.s-ának c) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek v.íasztásáról szóló 2010' évi L. töÍvény l2.s-ának (2) bekezdésén' a
jogolvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.$-án, 223-225'\-án, az il|etékmentesség az
illetékekől szóló 1990. évi XC . törvény 33.s (2) bekezdésének l. pontján alapul.

A' hatáÍozat és a mellékletét képezó jegyzőkönyv a helyben szokásos módon csém Község
Önkományzati Hivatala (2949 Csém, u. 65.) hirdetőtábláján 2019. október 13. napján
köZ2étéLelre kerüh'
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