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109/2019. (X. 14.) számú

HATÁROZATA
A Békés 1. számú egyéni választókerület eredményének megállapításáról
A Békési Helyi Választási Bizottság (ci továbbiakban: Bizottság) a 2019. október 13. napjára
kitűzött és megtartott helyi önkormányzati képviselők választúsán az egyéni választókerületi
képviselő-választás eredményéről meghozta a következő
határozatot:
A Bizottság a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező. „.Jegvzőkömi’ űz egyéni
választókerületi képviselő—válasziás erechnényéről” megnevezésű jegyzőkönyv tartalma szerint
állapítja meg Békés Város 4. számú egyéni választókerületében az önkormányzati
képviselő-választás eredményét
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy Békés Város 1. számú egyéni választókerületében
a megválasztott önkormányzati képviselő: Vámos Zoltán (Jelölő szervezetek: ci
FIDESZ— Mcwvar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt)
A Bizottság elrendeli a határozat és a határozat mellékletét képező jegvzőkönyvnek Békés
Város Önkormányzata hivatalos honlapján és a Békési Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő közzétételét.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozat
ellen illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen. levélben (Cím: 5630
Békés. Petőfi utca 2.). telefon (66/411-011), fax (66/411-230) vagy elektronikus levélben (e
mail cím: bekes02oevkaibekcsvaros.hu) kell előterjeszteni Úgy. hogy az legkésőbb a jelent
határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
-

-

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) ajogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,
b) a kérelem benyÚjtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
postai értesítési címét,
-

-

•

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcimmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonositóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benvújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levéleímét, illetve
kézbesitési megbízottjának nevét és telefaxszámát Vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
A Bizottság a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapította, hogy a 2019. évi
önkormányzati képviselő-választás szavazóköri jegvzőkönyveinek jogi. informatikai és
számszaki ellenőrzése. továbbá a szavazóköri jegvzőkönvek és a számítógépes adatok
egyezöségének vizsgálata megtörtént.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200. -a
kimondja, hogy a választási bizottság megállapítja a választás eredményét.
A Ve. 202. (I )-(2) bekezdései értelmében a szavazóköri, valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet két példányban kel! kiállítani, melyeket a
választási bizottságjelen levő tagjai aláíniak.
Az egyéni választókerületi képviselö-vátasztás eredményéről készitendö jegyzőkönyv kötelező
mintáját és adattartalmát ci he/vi Önkornzanvzati képviselők ás polgármesterek választásán,
ialamint a nemzetiségi önkorn,ámtan képviselők választásán a választási irodák hataskörehe
tartozó Jdadatok végrehajtásának részletes szabályairól ás a választási eljárásban
használandó izvomtatványokról szóló 20/2019. (VII 30.) [M rendelet 33. melléklete határozza
meg.

A Ve. 307/N.
() bekezdése akként rendelkezik, hogy a helyi választási bizottság a
szavazóköri jegyzőkőnvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni
listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköd eredményeit. és
megállapítja a választás eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
14. -a értelmében az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő. aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta. A választás szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.
A Bizottság megállapította, hogy az 1. számú egyéni választókerületben az önkormányzati
képviselő-választáson leadott érvényes szavazólapok száma mindősszesen 779 volt. Ebből
a képviselőjelöltek az alábbiak szerint kaptak szavazatot:
Sorszám

Jelölő szen’ezet neve

Jelölt neve

‘

I.

Vámos Zoltán

2.

Pásztor Szidónia
Bdgitta

._________

FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt
Békési Ipartestület
I

1

Kapott én’ényes
szavazat
282

—

230

iiMiaTyiszló
Szabó Gábor
Beinsehródt Attila
Márton

-

Mi Hazánk Mozgalom
Magyar Szocialista Párt
Kárpátia Kör Békés

201
33
33

A fenti tényállás alapján a Bizottság megállapította. hogy a legtöbb szavazatot Vámos Zoltán
szerezte meg. ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307,N.

(1) bekezdése alapozza meg.

A Bizottság határozata a felhivott jogszabálvhelvekcn kívül a \‘e. 44-49.
rendelkezésein alapul.

*-ainak

A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221 (1) bekezdése, valamint a 223. * (1) és (3) bekezdése
biztosítja. Az iíletékmentesség az illetékekröl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés
I. pontján alapul.
Békés. 2019. október 14.
Palatin s Pál
HVB el öke

A határozatról értesülnek:
Jelöltek (rövid úton és postai úton)
Jelölő szervezetek (rövid úton és postai úton)
Irattár
Közzétéve:
A városháza hirdetötábláján (személyes adatok nélkül)
A városháza honlapján (www,hekesvaros.hu. személyes adatok nélkül).
-

-

-

3

