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a képviselő-testület tagiai választása választási eredményének megállapításáról

A Hantosi HelyiVálasztásiBizottságaválaszuísieljárásrólszóló 20l3. éviXXXVI. törvény (a

továbbiakban: Ve.) 307^.I. § (l) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szőlő 2010. évi L. törvény (a

továbbiakban: Övjt.) l3. § (l) bekezdésében foglaltakra, a helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek 20l9. október l3. napjára kitűzött általános választásán a jelen határozat
mellékletét képező eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján Hantos község tekintetében az
egyéni listás képviselőválasztás eredményét az alábbiakban állapítja meg:

Kovácsné Kardos Valéria polgármesterként megválasztásra került, így az §gyéni listáról
törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép az Ovjt. 13. § (3)
bekezdése alapján. A Hantosi Helyi Választási Bizottság az Ővjt.13. § (1) bekezdésére
tekintettel megállapítja, hogy a választás eredményeképpen - az eredményt megállapító
jegyzőkönyvben rögzített érvényes szavazatok száma szerinti sorrendben - Hantos
községben a következő jelöItek szereztek helyi önkormányzati képviselői mandátumot:

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet Ervényes szavazatok
száma (db)

l Nasv Attila fi.iggetlen l83
2. Kohl Balázs fiigsetlen l26
J. Fodor János fuegetlen l23
4. kapás Dániel fiiggetlen l2l

A Hantosi Helyi Vá|asztási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatd Hantosi Kirendeltségének hirdetőtábláj án, továbbá a www.hantos,hu
honIapon.

A választási bizottság elsőfokú haíározata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi szemé|yiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Fejér Megyei
Területi Választási Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) címezve, de a
Hantosi Helyi Választási Bizottságához (2434 Hantos, Nagylóki út 3, hivatal@hantos.hu) kell
benyújtani. A fellebbezést személyesen, |evélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet

Szavazólapi
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet Ervényes szavazatok
száma (db)

l Fodor János füeeetlen l23
2. kovácsné kardos

Valéria
fi.iggetlen 237

3, Busvik katalin füesetlen 89
4. Nasvné Gombos Katalin fiissetlen l16
5. kertész szandra íüssetlen 99
6. Kohl Balázs fijqqetlen l26
7. Nasy Attila fuggetlen l83
8. Tóth Erik fiissetlen 76
9. kapás Dániel fiiqqetlen l2l



benyújtani oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadotthatározat meghozatalától számított
harmadik napon, azaz2019. október l6. napján t6.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A szavazatszámlálő bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnakaválasztási eredményt megállapító döntése ellenif'ellebbezésselegyütt
van helye. A vá|asztási bizottságnak a vá|asztás eredményét megállapító döntése ellen a
szavazatszámláló bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy a szavazőkőri eredmények összesítésére és aválasztási eredmény megállapítására
vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek aYe.223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külftjldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazolő igazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szeryezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhada benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levé|címét. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának
meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás

A Nagylóki Helyi Választási Iroda vezetőjének a Ve. 306. § (2) bekezdése alapján meghozott
határozata értelmében Hantos községben a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma 4 fő.

Az Övjt. l3. § (l) bekezdése alapján egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorso|ással kell megállapítani,hogy az egyenlő számű szavazatot
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A l3. § (3) bekezdése alapján ha az egyéni lista
jelöltjét polgármesternek megv álasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő
legtöbb szavazaíot elért jelölt lép.

A Ve. l99. § szerint a szavazatszámlálő bizottság a szavazatok megszámlálását követően
me gá l lap ítj a a v álasztás szavazó köri eredményét.

A Ye,202. § (l) bekezdés szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 200. § szerint a választási bizottság - a szavazatszámlálő bizottság kivételével -
határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az
eredményről kiállított jegyzőkönyv,

Ve. 307ArI § (l) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazőköri jegyzőkönyvek
alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni
választókerületi válaszíás szavazőköri eredményeit, és megállapítja aválasztás eredményét.



A Hantosi Helyi Választási Bizottság a felsorolt jogszabályhelyeknek megfele|ően, a
szavazatszámlást és a szavazőköri jegyzőkönyv kiállítását követően a rendelkező részben
foglaltak szerint megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 20l9.
október l3. napjára kitűzött általános választásán Hantos község tekintetében a képviselő-
testület tagjai válas ztásának választási eredményét.

A döntés jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek, továbbá a Ve. l0. § (l) és (3) bekezdése,
46.§,22l. § (1) bekezdése,223.§,224. § (|)-(4)bekezdése,225.§-a,230. §-a,24l. § (l)-(2)
bekezdése, 307lP § (2) bekezdés c) pontja,ésaz illetékekrőlszóló l990. éviXCIII. törvény 33.

§ (2) bekezdés l. pontja képezik.

Hantos, 20| 9. október l 3.
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