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Nyírbátori Helyi      

Választási Bizottság  

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.     

Tel.: 42/281-042 

Fax.:42/281-311       

e-mail:valasztas@nyirbator.hu 

 

NYÍRBÁTORI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

81/2019. (X. 14.) számú határozata 

Nyírbátor Város 04. számú választókerülete választási eredményéről 

 

A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság, Nyírbátor Város települési önkormányzati 

képviselő megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot: 

A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2019. október 13. napjára 

kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása alkalmával a 

nyírbátori 04. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési 

önkormányzati képviselőjévé 

Polyák Lászlót, a Nyírbátor Jövőjéért Egyesület, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt. a Momentum Mozgalom, az „Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Felemelkedéséért” Egyesület, a Demokratikus Koalíció által állított képviselőjelöltet választották 

meg. 

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a szavazatszámláló bizottság 

szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények 

összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére 

hivatkozással a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Nyírbátori 

Helyi Választási Bizottságnál (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb 2019. október 17-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E 

határidő jogvesztő. A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.  

INDOKOLÁS 

A 2019. október 13-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán a nyírbátori 04. számú választókerületben 
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1. Polyák László   Nyírbátor Jövőjéért Egyesület, a Magyar 

Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Momentum 

Mozgalom, az „Összefogás Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért” 

Egyesület, a Demokratikus Koalíció 

 

2. Dr. Báthori Gábor  FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a  

 Kereszténydemokrata Néppárt 
 

 

jelöltek indultak a települési önkormányzati képviselő választáson. 

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint 

állapította meg a választás végeredményét: 

 

1.  Polyák László   421 szavazatszám 

2. Dr. Báthori Gábor  212 szavazatszám 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb 

érvényes szavazatot kapta”. 

A választókerületi eredmény alapján (a 4. számú szavazatszámláló bizottság eredményeinek 

alapján) a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot 

Polyák László, a  Nyírbátor Jövőjéért Egyesület, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt. a Momentum Mozgalom, az „Összefogás Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megye Felemelkedéséért” Egyesület, a Demokratikus Koalíció által  állított jelölt 

kapta, így a nyírbátori 04. számú választókerület települési önkormányzati képviselőjének 

ezen személy került megválasztásra. 

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 

jogalapját (a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő 

volta, vagy a szavazóköri eredmények összesítése és a választási eredmény megállapítására vonatkozó 

szabályok megsértése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési 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 számát és típusát, vagy jelölő szervezet 

vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát. A fellebbezés benyújtója 

választása szerint megadhatja telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 
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megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és 

bizonyítékok is felhozhatók. 

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási 

bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az 

eljárást hivatalból folytathatja. 

A határozat mellékletét képezi a HVB eredményről kiállított jegyzőkönyve. 

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Tv. 

(továbbiakban: Ve.) 200. §-ban és a 307/N. §-ban biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a 

jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésein, valamint a 241. § (2) 

bekezdésén alapul. 

Nyírbátor, 2019.október 14. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ispán Sándor 

                                                                                                                     HVB elnök 
 


