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A Tömörkényi Helyi Választási Bizottság
3l l20t4. (X.13.) határozata

A

Tömörkényi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október
12. napjára kitűzöti általános vá|asztásán a Csongrád megyei Tömörkény telepÜlésen a
teleptilési önkormányzati képviselők választásáról készült szavazőköri jegyzőkÖnyvek alaPján
a tóleptilési cinkoÁányzati képviselők válasáása eredményének megáI|apítása tárgYában,
meghozta a következő
batározatotz

A(z) Tömörkényi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselŐk 2014- év
onóu", 12. naplarukiiuzott általános választásin a Csongrád megyei Tömörkény telePÜlésen

a települési önkormrányzati képviselők választásának eredményétjelen hatérozaÍmellékletét
képeiő és két eredeti példanyban elkészített,,Jegyzőkönyv a települési önkormányzati
képviselők választásának eredményérőI" című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

Tömörkényi Helyi Yálasztásí Bizottság elrendeli a hatálrozat közzétételét a TÖmÖrkénY
Községi önkormányzat hirdetőtáblájan, és a www.tomorkeny.hu megnevezésű honlaPján.

A

A

határozat ellen annak meghozata\átőI számított 3 napon belül a központi névjegYzékben
jogi
szereplő váIasztőpolgár, jelöli, jelölő szervezet,továhbáaz ügyben érintett természetes és
,r"-ély, jogi személyiségnélküli szewezet személyesen, levélben, telefaxon vagY
elektronikus levélben a Csongrád Megyei Területi Válasáási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Tömörkényi Helyi Válasáási Bizottságnál (6646 TömÖrkénY,
Ifiúság u. 8. fax: 631577-020, e-mail: tomorkeny@tomorkeny.hu). A fellebbezést Úgy kell
uónyujtani, hogy azlegkésőbb 2014. október hó 16. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A válasáási bizottságn ak a v áIasztás eredményét me gállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláIó bizottság szavazőköri eredmény,t megállapító döntésének
törvénysért ő v oltár a, v agy

b)

a

szavazőköri eredmények összesítésére és a válasáási eredmény megállaPÍtására
vonatkozó szabályok megsértésérehivatkozással lehet fellebbezést benffitani.
A szavazatszámláIő bizóttság szavazőköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
váIaszíási bizottságnak a vá7asztási eredménlt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem a váIasztási eljárásról szőIő 20t3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ye.) 223. § (3) bekezdése szerintí alapját,

b)

a

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha

a

lakcímétŐl

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
é|Ő,
a) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfÖldÖn
személYi
rendelkezik
Áagyarországí lakcímmei ,r"rn rendelkező választópolgár nem
azósítóval, a magyar állampo\gárságát tgazolő okiratának típusát és számát, vagY jelÖlŐ
szewezetvagy másizervezetesetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhalja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásaról szőlő 2010. évi L. tÖrvénY
listán képviselők azok a jelÖltek lesznek,
1a tovabuiakban: Óvjt.) ti. 5-a szerint az egyéni
akik a megválasztnátó repviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlŐ számú szavazatot
elért jelölái közüimelyík szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét Polgármesternek
megvalasztották, az egyéni listaról törölni kell, és helyébe a következő leglÖbb szavazatot
elért jelölt lép.
alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás
válasáási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselŐk száma:
a) 100lakosig 2 fő,
b) 1000lakosig 4 fo,
c) 5000 lakosig 6 fo,
d) 10 000lakosig 8 fő.

Az övjt. 4. §-a

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmébena helyi választási iroda vezetője az áItalinos választás

évébenfebruár 15-ig hatarozatban állapítjameg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak
számát. A helyi váIasztási iroda vezetőjének határozata értelmében Tömörkény telepÜlésen a
megváIasztandó települési önkormanyzati képviselők száma 6 fo.

AVe. 14. §

(1) bekezdése rögzití,hogy a váIasztásibizottságok aválasztőpolgárok fiiggetlen,

kizárőIag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a vá|asztási
eredmény megállapítása, a válasáások tisztaságának, törvényességének biztositása, a
és szükség esetén aválasztás törvényes rendjének helyreállÍtása.
pártatlartság érvényesítése

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmébena váIasztási bizottság az úgy érdemében határozatot, az
eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe

foglalt döntést hoz.

§-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság
követően megállapítj a a v álasztás szavazóköri eredményét.

a

A Ve. 199.

A ye.

§ (1)

bekezdése szerint
j egyzőkönyvet kell készíteni.

202.

a

szavazőköri,

valamint

szavazatok megszámláIását

a

vá|asztási eredményrŐl

a szavazőkÖri
listás
választás
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni
uigy * egyéni választókerületi válasá ás szavazőköri eredményeit, és megállapítja a váIasztás

A Ve. 307AI. §
eredményét.

2

(1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság

települési önkorm ányzati képviselő választás eredményének megá|Iapítására szolgálő
jegyzők<inyv mintáját á n.tyi Bnkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

A

irodák hatáskÖrébe
valamint a nemzetis.'égi <inkoáányzati képviselők válasáásán a választási
használandó
eljárásban
tartoző feladatok végiehajtás inakrészletes szabályairól és aváIasrtási
nyomtatványokról szóló 4l20I4. (VII. 24.) IM 34. melléklete állapítja meg.

Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelŐen a szavazőkÖri
jegyzőÉonyvek alapján összesitette Tömörkény település válasáókerületben a telePülési
"tiríio*a"yzati
képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a váIasztás eredménYét,
melyet tet eredóti példányban elkészített,,Jegyzőkönyv a települési ÖnkormánYzati
képvi selők v áIasúásénak ere dményéről " címűj e gy zőkönyvb e fo glalt.

A Helyi

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében avá|asztási bizottság ahatározatát - a személYes adatok
j
kivételévei nyilvánosságra hozza. A Helyi Válasáási Bizottság a nyilvánosságra hozatal
tekintetében a rendelk ező tészben fo glaltak szerint intézkedett.

Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelYeken, a
jogorváslatról szóló tá$ékoztatás a Ve. 10. §-án,22L § (1) bekezdésén, a 223. § (1)
tekezdésén,a224. § (1i(4) bekezdésein,24L § (1) -(2)bekezdésén, 307lP. § (2) bekezdés c)

A Helyi

pontjan alapul.

Tömörkény,

2014. október

A határ ozatró l

érte sülnek

1

3.

:

1. A Helyi Választási Bizottság

2. Irattár

megbizoíttagat

A Tömörkényi Helyi Választási Bizottság
3t

t201,4. (X. 13.)

határozata melléklete

(4/2014. (I/II. 24.) IM rendelet 34. melléklete szerinti jkv,)
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma

száma:
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A választás eredménye:
A választác eredményes / Időközi választást kell tartani,
mert
képviselői hely betöltetlen maradt,
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