Paks Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/N. ~ (i) bekezclésében foglalt
hatáskörében eljárva időközi polgármester választás tárgyában meghozta a következő
határozatot:

2412o17.(og.lo.) HVB határozat

A Helyi Választási Bizottság a Jelen határozat rnellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg
Paks településen 2017. szeptember io. napjára kitűzött időközi polgármester választás választási
eredményét.
Paks településen a polgármester választás eredményes volt, a polgármester jelöltek érvényes
szavazatainak száma a szavazólap szerinti sorrendben:
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A polgármesterválasztás eredmény jegyzőkönyve a határozat mellékletét képezi.
Egyben elrendeli a határozat közlését Paks Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a
www.paks. hu elnevezésű honlapján.
E határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen, vagy levélben a Helyi Választási Bizottságnál
benyúJtott, de a Tolna Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett, fellebbezést lehet
benyújtani1 úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított 3 napon belül
vagyis 2017. szeptember 13. napján, du. iG óráig megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő
hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. Afellebbezésnek tartalmaznia kel’ a fellebbezés
jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét lakcímét (székhelyét)
és—ha lakcímétől (székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A Választási Bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményét megállapító döntésének a
törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítéséra és a választási eredmény megállapítására
vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet a fellebbezést benyújtani.
—
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A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
Választási Bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

lndokolás
A választási eljárásrót szóló 2013. évi

XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/N. ~ (1)

bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti az egyéni képviselő választás szavazókörei eredményeit, és állapítja meg a
választás eredményét.
A ye. 202. 5 (1) beke dése értelmében a választás eredményéről jegyzőkönyvet kell
készítni. A jegyzőkönyv mintáját 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. (V1L24.) IM rendelet
(továbbiakban: IM rendelet) 35. melléklete állapítja meg.
Fenti ogszabályi rendelkezések Figyelembe vételével a Paksi Helyi Választási Bizotts
jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg a 201
szeptember 10. napjára kitűzött időközi polgármester választás eredményét.
A határozat a Ve. 202. 5, 307/N. * (1) bekezdésén alapul, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 221. (1 bek. és 223. 224 5-am, illetve alapul Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 33.5 (2 bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással,
valamint népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével,
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.
—

Paks, 2017. szeptember 10.
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