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Füzesgyarmat Város Helyi Választási Bizottsága
a helyi önkormányzati képviselők valamint polgármesterek 2019. évi választásán, a

polgármester választás eredményének megállapftása tárgyában, 2019. október 13 -án megtartott
ülésén egyhangúlag meghozta a következő

HATÁROZAT-ot:

48/2019 (X. 13.) HVB határozat
Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (Ve.) 200. (81) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Füzesgyarmat városában a polgármester
választás eredményét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, az alábbiak szerint

állapítja meg:

Jelölt neve Lakóhelye Jelölő szervezeti Szavazatszá
független jelölt m

1. Suchné Szabó 5525 Füzesgyarmat, Független jelölt 182

Edit
2. Koncz Imre 5525 Füzesgyarmat, MINDENKI 1696

MAGYARORSZAGA
. MOZGALOM

3. Kovácsné 5525 Füzesgyarmat, Független jelölt 85

Czeglédi .
Mária Tünde

4. Bere Károly 5525 Füzesgyarmat, FIDESZ-MAGYAR 941
POLGARI SZOVETSEG

KERESZTENYDEMOKRAT
A NÉPPÁRT

A választási bizottság határozata ellen az ügyben érintett tenriészetes és jogi személy, valamint

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre

hivatkozással.

I
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

Fellebbezés benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a benyújtást követően azt már nem
lehet módosítani, illetve kiegészíteni. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási

Bizottsághoz kell címezni, de a Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottságánál kell

előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Füzesgyarmati Helyi Választási

Bizottságához. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16

órakor jár le.

A feflebbezésnek tartalmaznia kell

a) a fellebbezés jogi alapját (a jogszabálysértés megjelölését vagy a mérlegelési jogkör

gyakorlásának megtámadását)
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b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosftóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcfmmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezésről a Békés Megyei Területi Választási Bizottság legkésőbb a beérkezésétől
számított harmadik napon dönt.

A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

INDOKOLÁS

A Ve. 200. -a alapján a választási bizottság határozattal állapítja meg a választás eredményét.
A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.

Ve. 3071N (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek
alapján összesíti a polgármester-választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás
eredményét.

A szavazóköri jegyzőkönyvek összesftését követően a választási bizottság megállapította, hogy
a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen: 4660 fő volt, amelyből a választás
napján a szavazókörben megjelent 2941 fő. A bélyegzőlenyomattal ellátott érvényes szavazatok
száma összesen 293$ db, az érvénytelen szavazatok száma összesen 34 db volt.
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: O db.

Fenti érvényes szavazatok számának felosztását, a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítésével,
a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően állapította meg.

A HVB határozata a Ve. 200 -án, valamint a 307tN. -án alapul. A jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 221. (1) bekezdésén, a 223. -on, valamint a 224. (1)-(4) bekezdésén és
a 225. -án valamint 307/P. (2) bekezdésén alapul. A HVB hatáskörét a Ve. 307/N (2)
bekezdése állapítja meg. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés 1. pontján alapul.

A HVB határozatát a Ve. 48. -a szerint közli, valamint a Ve. 49. (2) bekezdése alapján a
személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza.

Füzesgyarmat, 2019. október 13.

Dr. Oláh’Éí-nő
HVB elnöke



BÉKÉS megye

Füzesgya rmat

JEGYZŐKÖNYV

A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

számú példány

Készült 2019. év október hó 14. napján, 5 db szavazóköri jegyzőkönyv alapján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A névjegyzékben lévő 4 660 A4 választópolgárok száma:

___________________________

Szavazóként megjelent 2 941 F
választópolgárok száma: I

Urnában lévő, lebélyegzett
2938

f

KB szavazólapok száma:

________________

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok I 34 j M
száma: I

Érvényes szavazólapok száma: I
2904 N

(IV=aJetötfc?nkéfltts:avc/_-cztok öss:esenj I

C A SZAVAZATOK SZÁMA JELŐLTENKÉNT

szavazat

143

1 suciNÉ szŐ rn’i 182

Fuggetlen Jelölt

159

2 KONCZ IM1E
1 696

MINDENKI MAGYARORSZAGA MOZGALOM

137
KOVÁCSNÉ CZEGLÉDI MÁRIA

3 85
TÜNDE
Fuggetlen jelolt

121

4 BERE KÁROLY 941
FIDESZ-MAGYAR POLGARI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

ÖSSZESEN: 2 904
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Aláírás
Név

a jegyzőkönyv_kiállitásakor

Dr. Oláh Ernő
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Csermák Lászláné

Horváth Henrietta

Kovács_Károly
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Dr. Blága János
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A pol rmester-választás eredménye:

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester:

neve: KONCZ IMRE

azonosítója: I 159 I
nemzetiségi jelölt nemzetisége: I I

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

* Alátrs
a jegyzőknyv kiállításakor

Dr. Oláh Ernő \\
\

elnök \ \J\ \
Blaskovics Sándorné r-

elnökhelyettes c-— OO— ‘

Csermák Lászláné

Horváth Henrietta

Kovács Károly

Dr. Biága János






