
Biharugrai Helyi Választási Bizottság 
5538 Biharugra, Erzsébet u. 25. 

13/2019. (X. 13.) HVB számú határozat 

A Biharugrai H elyi Választási Bizottság - a válasz tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 307/N. § (l ) bekezdésében biztosított jogkörében - a helyi önkormányza ti 
képv iselök é po lgá rtnes te rek 201 9. ok tóber 13. napjára kitűzött vá lasztásán a 
polgármeste r-vá lasz tás vá lasz tás i eredményének megá ll apítása tárgyában meghozta 
a következő 

határozatot: 

A Biharugrai Helyi Válasz tási Bizottság a 2019. október 13. napjára kitűzö tt helyi 
önkor mányza ti képv iselök és polgárm esterek vá lasz tásán Biharugra településen a 
polgármester-választás eredményé t jelen ha tároza t mellékletét képező jegyzőkönyv 
szerint állapítja m eg. 

A Biharugrai H elyi Válasz tási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Biharugra 
Önkormányza t hird e tötábláján és a www .biha rugra. hu megnevezésű honlapján. 

A ha tároza t ell en an nak meghoza ta lá tól szá mított 3 na pon belül a központi 
névjegyzékbe n sze rc p l ő vá l<lS ztópolo-é'l r, jelö lt, j e l ö l ő sze rveze t, tová bbá az ügyben 
ér intett természetes és jogi sze mély, jogi személyiség nélk üli szen ,eze t személyesen, 
levélben, telefaxon, vagy elektroniku s levélben a Békés Megyei Területi Válasz tási 
Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezés t nyújthat be a Biharugrai Helyi 
Választási Bizo ttságnál (5538 Biharugra, Erzsébet u . 25.; fax : 66/498-295, e-mail: 
biharu grZt (i:i?gnlail .com). 
A fe llebbezés t úgy ke ll benyC1j tani, hogy az legkésőbb 201 9. október 16. napján 16.00 
órá ig megérkezze n. A fe ll ebbezés be nyú jtására r ndelkezésre álló ha tá ridő jogvesz tő . 

A válasz tási bizo ttságnak a választás eredményét m egállapító d öntése ellen 
a) a szavaza tszámláló bizo ttság szavazóköri eredményt megállapító 
d öntésének törvénysértő voltára, vagy 
b) a sz.ava;.óköri eredmények összesí tésére és a vá lasz tási eredmény 
megá ll a pításá ra vo natkoz() S/.ilb<'íl yok megsé rtésére hiva tkozássa l lehet 
fell ebbezés t benyúj tani. 

A szavaza tszámlá ló bi zo ttság szavazóköri eredményt m egállapító döntése ellen csak 
a válasz tási bizo ttságnak a válasz tási eredményt megállapító döntése elleni 
fellebbezéssei együtt van helye. 

A fe llebbezésnek tarta lmazni a ke ll : 
a) a kére lem Vc. 223. § (3) bekezdése szcrinti a la pjá t, 
b) a kérelem benyú jtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a l akcímétől 

(szék helyé töl) eltér- pos tai értesí tési címét, 



c) a kérelem beny újtójának személyi azonosítójá t, illetve ha a külföldön 
élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem 
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 
okira tának típusá t és számát, vagy j e lö lő szervezet vagy más szervezet 
ese tében a bírósági nyilvántartásba-vé teli számá t. 

A fe llebbezés tartalmazha tj a benyújtójának telefaxszám át vagy elekh·onikus 
levélcímét, illetve kézbesítési m egbízo ttjának nevét és telefaxszám át vagy 
elektronikus levélcímét. 

Indokolás 

A válasz tás i e lj árás ról szó ló 2013 . év i XXXV I. törvény (a továbbiakban : Ve. ) 200. §-a 
értelmében a helyi vá lasz tás i bi zo ttság megá ll a pítja a vá lasztás eredményét. 

/\ Ve. 202. § (l) bekezdése értelmében a választás eredményéről jegyzőkönyve t kell 
készíteni . A j egyzőkönyv mintájá t a helyi önkormányza ti képviselők és 
polgármesterek vá lasz tásán, valamint a nem zeti ségi önkormányza ti képv iselők 

válasz tásán a vá lasz tás i irodák ha táskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 
ré zletes szabályairó l szó ló és a vá lasz tási eljárásban használandó n yomta tványokról 
szóló 20/ 2019 . (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 32. melléklete 
állapítja meg. 

Fenti jogsza bályi rendelkezések figyelembe vé teléve l a Biharu grai Helyi Választási 
Bi zo ttság jelen ha tároza t mellékletét ké pező jegyzőkönyvben foglaltak szerint 
áll a pítj a meg a 201 9. október ] 3. na pjá ra kitűzö tt önkormányzati képv i se l ők és 
polgá rmesterek vá lasz tásán a tel pülés i önkormányza ti képv iselő-válasz tás 

vá lasz tási credrnényét. 

A Biharugrai Ilelyi Válasz tás i Bizo ttság határoza ta a Ve. 202. §-án, a jogorvosla tról 
szóló tájékoz ta tás a Ve. 221. § (1) , a 223. § (l) bekezdésén, a 224. § (1)-(2)-(3) 
bekezdésein alapul. A ha tá rid őkrő l a Ve. 10. §-a rendelkezik. 

Biharugra, 201 9. október 13 . 

Kapják: 

l. Nem zeti Válasz tási Iroda - székhelyén . 
2. Terül eti Válasz tási Iroda - székhelyén . 
3. Ira ttár . 
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