Határozat
a polgármester választás eredményének megállapításához

A Tömörkényi Hely i Y á|asztási Bizottság
30 12014. (X.12.) határozata
A Tömörkényi Helyi YáIaszíási Bizottság a helyi önkormányzati képvise\ők2}I4. október 12.
napjara kitűz<itt általános válasrtásén a Csongrád megyei Tömörkény településen a
polgármester váIasztásáről készült szavazőköri jegyzőkönyvek alapján a Polgármester
váIasztáseredményénekmegállapításatétrgyábanmeghoztaakövetkező
határozatot,.

A Tömörkényi Helyi Yálasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők2014. év október
12. napjara kitúzött általános váIasztásán a Csongrád megyei Tömörkény telepÜlésen a
polgármister vá|asztásának eredményét jelen hatérozat mellékletétképező és két eredeti
petáanyUan elkészített,,Jegyzőkönyv a polgármester-válasáás eredményérŐl" című
j

egyzőkönlw szerint áIlapitja meg

Tömörkényi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a TÖmÖrkény
Kö z s é gi Ö nkormány zat bh detőtábláj an, é s a www. tomorkeny. hu me gneve zé sű honl apj án.

A

Ahatérozat ellen annak meghozatalátől számitott 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választőpolgár, jelölt, jelölő szetvezet, továbbá az igyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiségnélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Tömörkényi Helyi Válasáási BizottságnáI (6646 Tömörkény,
Ifiúság u. 8., fax: 631577-020, e-mail: tomorkeny@tomorkeny.hu). A fellebbezést Úgy kell
benyújtani, hogy azlegkésőbb 2014. október hó 15. napjan 16.00 óráig megérkezzen.
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eredményt megállapító döntésének

törvénysért ő v oltár a, v agy

szavazőköri eredmények összesítésére és a válasáási eredmény megállapitására
vonatkozó szabályok megsértésérehivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámlálő bizottság szavazőköi eredménlt megállapító döntése ellen csak a
válasáási bizottságnak a váIasztási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.
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eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
választási
a
a kérelem
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Ye) 223.

ezé snek tarta|maznia

§ (3) bekezdése szerinti alapját,

kérelem benyujtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és -

(székhelyétől)eltér - postai értesítésicímét,

ha a

lakcímétŐl

kérelem benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfÖldÖn élŐ,
Áagyarországí lakcímmei .r.- rendelkező választópolgar nem rendelkezik személYi
jelÖlő
azűosítóv aI, a magyar állampolgárságát igazolő okiratának típusát és számát, vagY

,)

a

szervezetvagy más szetvezetesetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítésimegbízottjanak nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tÖrvénY
(a továbbiakban: Övjt.)-12. §-a szerint a polgármestert a település választópolgarai
közvetlenüIválasztjék_ Polgármester az a jelölt lesz, aki a leglöbb érvényes szavazatot kaPta.
A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok aválasztőpolgárok fiiggetlen,
kízáróIag u'to*érrynek alarendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a vá|asztási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biáosítása, a
pártaúanság ervényesítéseés szükség esetén aváIasztástörvényes rendjénekhelyreállÍtása.
A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmébena választási bizottság az ld;gy érdemében határozatot, az
eljárás ,orár, f.l*.rült minden egyéb kérdésben jegyzőkönlvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását
követő en me

gá1

lap ítj a a v áIasztás szav azőkö

ri

ere

dményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazőköri, valamint a választási eredményrŐl
j

egyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307AJ. § (1) bekezdése értelmében a helyi váIasztási bizottság a szavazőkÖri
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás
uugy -egyéni választókerüIetiváIasztás szavazőköri eredményeit, és megállapítlaaválasztás
eredményét.

polgármester válasáás eredményének megállapításara szolgáló jegyzőkönyv mintáját a
helyi ánkormányzati képviselők és polgármesterek választásán valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a váIasztási irodák hatáskörébe tartoző feladatok
végrehajtásanak részletes szabá|yairől és a választási eljárásbarr használandő
nyomtatványokról szőIő 4l20I4. (V[. 24,)IM rendelet 33, melléklete állapítja meg.

A

rendelkezéseknek megfelelően a szavazőkÖrí
jegyzőkönyvek alapjan összesítette Tömörkény település választókerületben a polgármesterre
i"áOott szavazatokái es megallapította a váIasztás eredményét,melyet két eredeti példányban
elkészített,,Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről" című jegyzőkÖn}vbe

A Helyi

Választási Bizottság

a fenti

foglalt.

- aszemélyes adatok
§ (2) bekezdés értelmében aváIasztási bizottság ahatározatát
j
hozatal
nyilvánosságra
a
Bizottság
kivételévei nyilvános ságra hozza. A Helyi választási
tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
AVe. 49.

Yá|asztási Bizottság hatérozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-árn,22L § (1) bekezdésén,a 223. § (1)
(2) bekezdés
bekezdésén, a224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) - (2) bekezdésén,307lP. §

A Helyi

c) pontján alapul.

Tömörkény,

20I 4. október 12.
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1. A Helyi Választási Bizottság megbízotttagsal

2. Iratíár

A Tömörkényi Hely i Y álasztási Bizottság
30 12014. (X.12.) határozata melléklete

(4/20] 4. (VII. 24,)
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33. melléklete szerinti jkv-)
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A névjegyzékben lévő választópolgárok
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D=F+G, G=a jelöltenkénü szavazatok száma összesen

A váIasztás eredménye:
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n vátasztás eredménytelen volt, mert a legtöbb
576y676f9t szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.
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