
A Tisznrfd Helyi Vdlasztfsi Bizottsdg
28 l20l 4. (X.12 .) hathr ozata

A(z) Tiszar6d Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a helyi dnkormanyzati kdpviselok 2014. okl6ber 12.

napjlra kitrizdtt 6ltalinos villasztdsin a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Tiszx6{.,telepi.il6sen a

telepiildsi dnkormanyzati kdpvisel6k vrilasndsdr6l k6sztilt szavaz6kdri jegyz6k<inyv alapjan a

telepiildsi dnkormanyzati k6pvisel5k v6laszt6sa eredm6ny6nek megallapitdsa targy6ban meghozta a
k<ivetkez6

hatirozatott

A Tiszardd Helyi V6laszt6si Bizotts6g a helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 2014. 6v okt6ber 12.

napjira kitrizOtt 6ltalSnos v6laszt6sin a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei telepi.il6sen a telepiil6si
onkormanyzati k6pvisel6k vdlasztdsdnak eredm6nydt jelen hatirozat mell6klet6t kepezl 6s k6t
eredeti p6ldanyban elk6szitett...Szavazfk<lri jegyz6kdnyv a"telepiil6si dnkormanyzati k6pvisel6k
villasztdstr6l" (eg17'szavw6. i;rOs'.telebrites, Ese i l,, cimu jegyz6kdnyv szerint 6llapitja meg.

A TisZar.rfdi Helyi Y6lasrt6si Bizotts6g elrendeli ahatdrozatxdzzltltelet a Tiszarfud, Onkormrinyzat
hirdet6t6bl 6jdn, 6s a www.tis zarcilhu megnevez6sii honlapj rin.

Ahatitrozat ellen annak meghozatalilt6l szdmitott 3 napon beliil a kdzponti n6vjegyzdkben szerepl6
v6laszt6polgar, jekilt, jelcll6 szervezet, tov6bb6 az iigyben drintett term6szetes 6s jogi szemdly, jogi
szem6lyis6g n6lktili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben a

Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett fellebbez6st nyrijthat be

a Tiszarddi Helyi V6laszt6si Bizotts6gnill 14503 Tiszar6d, Kossuth utca 83/b. Fax:421358-313,
email: radvitez@t-online.hu / A fellebbezdst irgy kelt benyirjtani, hogy az legkds6bb 2014. okt6ber
15. napjan 16.00 6r6ig meglrkezzen.

A v6lasztdsi bizotts6gnak av6laszt5s eredm6ny6t meg6llapit6 ddntdse ellen

a) a szavazatszlmlilI6 bizottsirg szavaz6kori eredmdnyt megrillapit6 dontdsdnek
trlrv6nys6rt 6 v olt6ra, v agy

b) a szavaz6kdri eredmdnyek dsszesit6sdre 6s a v6laszt6si eredmdny meg6llapitdsfira
vonatkoz6 szab6lyok megs6rt6s6re hivatkozSssal lehet fellebbez6st benffitani.

A szavazatszlmlal6 bizotts6g szavaz6kdri eredmdnlt meg6llapit6 ddnt6se ellen csak a v6laszt6si
bizotts6gnak avttlasztttsi eredm6nlt meg51lapit6 ddnt6se elleni fellebbez6ssel egyiitt van helye.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell

a) a k6relem avitlasztdsi eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban:
Ye.) 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjdt,

b) a k6relem benyujt6janak nevdt, lakcim6t (szdkhely6t) 6s - ha a lakcim6t6l



(sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesftdsi cim6t,

c) a k6relem benyujt6jrlnak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftildtjn 616,

magyarorszrlgi lakcfmmel nem rendelkez6 v6laszt6polgar nem rendelkezik szemdlyi azonosft6val, a

magyar 6llampolgarsdgifi igazol6 okiratrinak tipusrit 6s szflmdt, vagy jeldl6 szewezet vagy m6s

szewezet esetdben a bir6s6gi nyilvantart6sba-v6teli szttmdt.

A fellebbezes tartalmazhatja benyujt6janak telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcfm6t, illetve
kdzbesft6si megbizottj{nak nev6t 6s telefaxszitmdtvagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokol6s

A helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgirmesterek v6lasztdstn6l sz6l6 2010. 6vi L. tdrvdny (a
tov6bbiakban: Ovjt.) 13. $-a szerint az egyeni listrin k6pvlsel6k azok a jeldltek lesznek, akik a

megv6laszthat6 kdpviselok szdma szerint a legtdbb 6rv6nyes szavazatot kaptak. Szavazategyenl6s6g

eset6n sorsol6ssal kell meg6llapitani, hogy az egyenl6 szirm:6 szavazatot el6rt jeldltek kdziil melyik
szerez mand6tumot. Ha az egy6ni lista je161tj6t polg6rmesternek megvillasztottdk, az egyeni listar6l
tdrdlni kell, 6s hely6be a kdvetkez6 legldbb szavazatot el6rt je,l6lt l6p.

Az Ovjt.4. $-a alapjan a 10 000 vagy enn6l kevesebb lakosir telepiil6s - egy6ni list6s v6laszt6si
rendszerben - egy v6laszt6kertiletet alkot, amelyben a kdpvisel6k sziima:

a) l00lakosig 2 f6,

b) 1000lakosig 4 fo,

c/ 5000lakosig 6 f6,

d) l0 }}}lakosig 8 f6.

A Ve. 306. $ (2) bekezddse 6rtelm6ben a helyi v6lasztitsi koda vezet6je az fJtaJinos v6laszt6s
dvdben februrir 15-ig hatarozatban illlapitja meg a k6pvisel6-testiilet megr6lasztand6 tagjainak
szlndt. A helyi villasztdsi iroda vezet6jdnek hat|rozata 6rtelm6ben Tiszardd, telepiildsen a
megv6lasztand6 teleptil6si dnkorm funyzati kdpvisel6k sz|ma 4 fo.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se figzit| hogy a villaszthsi bizotts6gok a vilaszt6polgarok ftiggetlen,
kizw6lag a tdrv6nynek alarendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata a villasztdsi eredm6ny

meg6llapit6sa, a v6laszt6sok tisztasfuginak, tdrv6nyess6g6nek biztosit6sa, a pdrtatlans6g

6rv6nyesit6se 6s sztiks6g eset6n avilasztfis tdrv6nyes rendj6nek helyre6llit6sa.

A Ve. 44. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a villasztdsi bizotts6g az igy 6rdem6ben hattrozatot, az

eljrlr6s sor6n felmeriilt minden egy6b k6rd6sben jegyz6kdnyvbe foglalt ddntdst hoz.

A Ve. 199. $-a kimondja, hogy a szavazatszitml6l6 bizotts69 a szavazatok megszdmlillilsht kdvet6en
me 96l I apitj a a v illaszths szav az6k0ri eredmdnydt.



A Ve. 202. 5 (1) bekezddse szerint a szavaz6kciri, valamint avdlaszt6si eredmdnyftl jegyz<ikdnyvet
kell kdsziteni.

A Ve. 3074I. $ (l) bekezd6se 6rtelmdben a helyi vrllasztdsibizottsdg a szavaz6kdrijegyz6kdnyvek
alapjan dsszesiti a polg6rmester-v6laszt6s, valamint az egy6ni list6s v6laszths vagy az egyeni
v6laszt6kertileti virlasztds szavazokdri eredmdnyeit, 6s meg6llap itja a vSlaszt6s eredmdnydt.

A telepiil6si dnkorm6nyzati k6pvisel6 villasztfs eredmdnydnek megillapitilsixa szolgillo
jegyz6kdnyv mintSjifi a helyi rinkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polgdrmesterek v6laszthstn, valamint a
nemzetis6gi dnkormanyzati k6pvisel6k v6laszt Ssin a villasztdsi irodak hat6skdr6b e tartoz6 feladatok
v6grehajt6sfnak reszletes szab6lyair6l 6s a villasztilsi eljar6sban haszn6land6 nyomtatv6nyokr6l
sz6l6 412014. (V[. 24.)IMrendelet 29. mettenerc ( illlapida meg.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek -.rr.r.16. n a szavaz6kdri jegyz6kdnyv
alapjan dsszesitette Tiszanidr telepiilds v6laszt6keriiletben a telepiil6si dnkormanyzati k6pvisel6kre
leadott szavazatokat 6s megilllapitotta a villasztds eredm6ny6t, melyet k6t eredeti p6ld6nyban
elk6szitett ,,Szavaz6kdri jegyz6kdnyv a teleptildsi dnkormdnyzati k6pvisel6k v6laszt6silr6l" cfmri
j egyz6kdnyvbe fo glalt.

A Ve. 49. $ (2) bekezd6s 6rtelm6ben a vfiasztdsr bizotts6g a hatinozatdt - a szem6lyes adatok
kivdteldvel - nyilvanoss6gra hozza. A Helyi Yillasztdsi Bizottsdg a nyilvilnoss6gra hozatal
tekintet6ben a rendelkezl rlszben foglaltak szerint int6zkedett.

A Helyi Y6lasil6si Bizottsdg hatfrozata a fentiekben hivatkozott jogszabdlyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 ti$ekoztatds aVe. 10. $-an,221. S (1) bekezd6s6n, a 223. S (1) bekezd6s6n, a

224.5 (1)-(4) bekezd6sein,24l. $ (1) -(2) bekezd6sdn,307lP. g (2) bekezdds c) pontjrin alapul.

Tiszardd, 201 4. okt6ber 1 2.
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A hatilr ozatr6 I 6rte si.ilnek :

1. A Helyi V6laszt6si Bizotts6g megbizott tagjai

2. Iratt6r


