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határozat

Domony Köaég Helyi VáIasztúsi B
köuégben 2017. febraár 26.-ra kiírt
Helyi VúIasztdsi Bizottstíg a Szavazats

,
ir.trU.n szokásos módon közzéteszi

.

A

választási bizottság elsőfokű határozata ellen a választási eljárásról
szőIő 2013. évi
alaplán a központi névjegyzékben szereplő
t, továbbá az ügyben érintett természet.J és
szerv ezet fellebbezést nyújthat be.
A 22l, § (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek a jőgyzőkonyvbe
foglalt
dÖntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozoi
iátarorat, valamint a
Nemzeti Y áIasztási B izott s á g határ o zata el l en.
A fellebbezést a Ve. 307A{.§T(1) bekezdés c) ponta értelmébena pest Megyei Területi
rároshán utca 5-7. Fax:061/3 18-1946.
e-mail:
ztási Bizottsághoz kell benyuj tani. l 2t82.
elen me gtrirnadott határ ozat közzétételétőlaz legkésőbb 2017. március 1. napja 16. őráig
j

megérkezzen.

A fellebbezés benyujtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő,

IndokoIás
A HelYi Választási Bizottság aYe.302. § (2) bekezdésébenbiztosított jogkörében
e|járva az
Il 2016, (XII. 06. ) számú hatérozatáv:al 20t7. februar 26. napjara időközi polgármester
választást ttizött ki.
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a

szavazőköri

_1,j;rtfl:
Iörvény felhatalmazás

A
\a!án9n!ában rögzített döntésé t az alábbi jogszabályok figyelembevételéve l hozta.
A HelYi Választási Bizottság határozataa rentióken tivut a ie. 44. (1) bekezdésén
46_47.
§
án és 307Atr. § (l) bekezdésén alapul.

§_

A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást Ve. a választási eljárásról szőtő 2013. évi
)OOryI. törvény 22l. §-a és 223-225.§-ai és 24l. §-a biztosítja. A fellebbezésnek

tartalmaznia kell a Ve. ide vonatkozó paragrafusában foglaltakat.

A Helyi

a

Választási Bizottság
Szavazatszém|álő Bizottságok jegykönyvei alapján
összesítette, és állapítotia meg a válasdás eredményét, figyelemmel a helyi önkormán}zati
képviselők és polgármesterek váIasztasáról szóló 20t0. évi L törvény t2§ /2l bekezdésében
foglaltakra.
Bizottság jelen határozatát a Ye. 49.§ (2) bekezdése alapjén a
hivatalos hirdetőtáblájtín és az Önkormányzat hivatalos trorrtap;ren
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Domony, 2017. februátr 26.
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Benkó Lajosné
HVB elnőke

