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Határozat száma:47/2014.(X.13.)hbv.

Tárgy: polgármester választás
eredményének megállapítása

HATÁROZAT
Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdésében
biztosított feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi választásán Nádudvar településen a polgármesterválasztás eredményét a határozat mellékletét képező, a polgármesterválasztás eredményéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően állapítja meg.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet a döntéstől számított három napon belül a Nádudvari Helyi
Választási Bizottsághoz benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi
Választási Bizottságnak (4024 Debrecen, Piac u. 54.) címzett fellebbezést
nyújthat be.
A fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények
összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok
megsértésére hivatkozással lehet benyújtani személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben, úgy, hogy az legkésőbb 2014. október 16-án
16.00 óráig a Nádudvari Helyi Választási Bizottságához megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a fellebbezés jogalapját,
a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját.
A fellebbezés tartalmazhatja:
a fellebbezés benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezésre irányuló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16
órakor jár le.
A fellebbezés illetékmentes.
INDOKOLÁS
A Ve. 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a
szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás
szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése alapján polgármester az a jelölt lesz,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.)
IM rendelet 9. § c) pontja szerint a helyi választási iroda a helyi választási
bizottság döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a polgármesterválasztás szavazóköri jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát,
és annak eredményéről jelentést tesz a helyi választási bizottságnak.
A Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága – figyelemmel a Helyi
Választási Iroda jelentésére – a 7 db polgármester-választás eredményéről
szóló szavazóköri jegyzőkönyv alapján a szavazatokat összesítette, amely
alapján megállapítható, hogy a legtöbb érvényes szavazatot (összesen:1864
szavazat)
BEKE IMRE
független jelölt kapta. A polgármester-választás részletes
eredményét a határozat mellékletét képező polgármester-választás
eredményéről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.
A határozat a Ve. 307/N. § (1) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2)
bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 9. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. §
(1)-(4) bekezdésén, a 241. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 307/P. § (2)
bekezdés c) pontján alapul.
A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése alapján a fellebbezésre nyitvaálló határidő
elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés
1. pontja alapján illetékmentes.
Nádudvar, 2014. október 13.
Szabó Dezsőné
Elnök
A határozatról értesülnek:
1. jelöltek
2. irattár
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