
Dnnaalmás Község Helyi Választási Bizottsága
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.

Szám: DA-772-47/2016.

Dunaalmás Helyi Választási Bizottságának
37/2016. (VI.26.) határozata

a polgármester választás eredményéről

Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 200.~-a, és a 307IN.~-ának (1) bekezdése alapján - a polgármester
választás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti és megállapítja, hogy:

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2016. évi időközi választásán,
2016. június 26-án

Dunaalmás Községben a polgármester választás eredményes volt,

a megválasztott polgármester Ollé Árpád,

független polgármesterjelölt.

A választási bizottságnak jelen, a választás eredményét megállapító döntése ellen a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet feflebbezést
benyújtani a határozat meghozatalától számított 3 napon belül. Fellebbezéssel élhet a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést a
Területi Választási Bizottságnak kell címezni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), de Dunaalmás
Község Helyi Választási Bizottságánál (2545 Dunaalmás, Almási u. 32., tel.: 06-34-450-
012) kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben Úgy kell benyújtani, hogy az a jogvesztő jogorvoslati határidő lejártáig (2016.
június 29-én 16 óráig) megérkezzen a HVB-hez. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a
fellebbezés alapját, a kérelem benyájtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját,
illetve ha a külfZ5ldön 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
levélcimét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés
illetékmentes.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 200.~-a szerint a
választási bizottság megállapítja a választás eredményét.



A Ve. 307/N.*-ának (1) bekezdése alapján 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 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 (a továbbiakban: 4 2014. (VII. 24.) IM
rendelet) 9*-ának c) pontja szerint a HVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl - a HVB
döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a polgármester-választás szavazóköri
jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és ans~ak eredményéről jelentést tesz a
HVB-nek.

A Ve. 202.*-ának (1) bekezdése alapján a szavazóköri, valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A Ve. 201*-ának (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet két
példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy
- az urnákban lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 549 darab
- érvénytelen szavazólapok száma: 9 darab
- érvényes szavaztatok száma: 540 darab

A Választási Bizottság a Választási Iroda előbbi jelentésének megismerése, valamint a 001-
002-es szavazóköri jegyzőkönyv és a számítógépes adatok azonosságának tételes
szavazókörönkénti áttanulmányozását követően megállapította, hogy Dur~aalmás Községben a
szavazólapon szereplő 3 polgármesterjelölt az alábbi szavazatokat szerezte meg:

- Ollé Árpád független jelölt: 388 db
- Holbik Márton Magyar Munkáspárt jelöltje: 23 db
- Domján Viktor független jelölt: 129 db

A polgármesterjelöltek közül a legtöbb szavazatot, 388 darab szavazatot a független
polgármesterjelöltjeként nyilvántartásba vett Ollé Arpád szerezte meg.

Mindezek alapján a Választási Bizottság a választás eredményét a 4 2014. (VII. 24.) IM
rendelet 33. számú melléklete szerinti „JEGYZOKONYV A POLGARMESTER
VALASZTÁS EREDMÉNYEROL” megnevezésű nyomtatvány kitöltésével a rendelkező
részben foglaltak szerint megállapította.

A határozat a Ve. 10.*-án, 40-41.*-án, 44-49.*-án, 200.*-án, 307/N.*-ának (1) bekezdésén, a
4 2014. (VII. 24.) IM rendelet 9.*-ának c) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12.*-ának (2) bekezdésén, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221*-án 223-225.*-án, az illetékmentesség az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.* (2) bekezdésének 1. pontján alapul.

Dunaalmás, 2016. június 26.

Horváth Tiborné
HVB Elnök


