
Lovasberény Község Helyi Választási Bizottságának 

22/2019. (X. 13.) számú határozata 

települési képviselők választásának eredményéről 

Lovasberény Község Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 200. §-a alapján a helyi önkormányzati 
képviselők és polgánnesterek 2019. október 13.-ai választásán meghozta az alábbi 

határozatot 

Lovasberény településen a képviselők választásának eredményét a jelen határozat mellékletét 
képező és kettő eredeti példányban elkészített ,,Jegyzőkönyv a települési képviselők 
választásának eredményéről" című jegyzőkönyv szerint állapítja meg. 
A HVB elrendeli a határozat közzétételét a hivatal hirdetőtábláján és a W\vw.lovasberen\ .hu 
honlapon. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) cúnezve a megtámadott határozatot 
hozó választási bizottságnáJ illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fe11ebbezés 
legkésőbb 2019. október 16-án (3 nap) 1600 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására 
rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A határozat ellen a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással az ügyben érintett természetes 
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, személyesen (8093 Lovasberény, Kossuth 
u. 62.), levélben, telefaxon (06-22/456-024) vagy elektronikus levélben 
Gegyzo@Jovasbereny.datatrans.hu) a Lovasberény Község Helyi Választási Bizottságánál (a 
továbbiakban: HVB) terjesztheti elő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

a kérelem- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti - alapját, 
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 
eltér - postai értesf tési címét, 
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 



A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen 

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 
törvénysértő voltára, vagy 

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására 
vonatkozó szabályok megsértésére való hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményét megállapító döntése ellen csak a HVB
nek a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. 

INDOKOLÁS 

A Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerinti döntését alakszerű 
határozatban a Ve. rendelkezéseiben felruházott hatáskörében hozta meg. 

Határozatban hozott döntését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével hozta: 

A HVB a Ve. 307/N. § (1) bekezdése alapján döntéshozatalához megállapította a szükséges 
tényállást. 

A fellebbezési jogot a Ve. 221. §-a biztosítja. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § 
(3) bekezdésében foglaltakat. 

Az illetékmentességröl szóló tájékoztatás az illetélcröl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdés 1. pontján alapul. 

A HVB választási eredményt megállapító döntését a Ve. 200. §-a állapítja meg. 

A HVB a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján 
összesítette Lovasberény községben a települési képviselőkre leadott szavazatokat és 
megállapította a szavazás eredményét, melyet kettő eredeti példányban elkészített. 

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a HVB a határozatát a személyes adatok kivételével 
nyilvánosságra hozza. 

Lovasberény 2019. október 13. 
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FEJ~Rmesve 

4-számu példány Lovasberény 

Készült 2019. év október hó 13. napján, 3 db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 
Lovasberény, Kossuth u. 62. · 
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A vit.sztú el'Nminye: 
1. A választás eredményes 

2. A pol ármesteri tisztsé eln e rése miatt az e éni listáról törölt ·elölt neve és azonosítója: 

3. ,A megválasztható képviselők l ___ &__.I A megválasztott képviseldk száma: r--61 
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