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29/2014. (X.12 .) hatfrozata

A(z) Tiszatid,Helyi YillasztdsiBizotts6g romanemzetis6gi onkormrlnyzati k6pvis eltjk}}Il. ev
okt6ber 12. napjirakitiizltt 6ltal6nos villasztlsina Szabolcs-Szatmilr-Bereg megyei fiSrtard
teleptildsen a telepiil6si nemzetis6gi dnkormanyzati kdpvisel6k v6lasztAsar6t k6sziilt stari6k6ri
jegyz6ktinyv alapjan a telepiil6si nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6kvillasztdsa eredm6ny6nek
me gfillapitdsa tir gy 5b an me gho zta a kdvetkez6

hat6rozatot:

A(z),fi$er Helyi V6la-szt6si Bizottsfg a nemzetisdgi dnkormanyzati kdpvis el6k}0l4.6v okt6ber
12. napian kitriz<itt 6ltaldnos v6laszt6sdn a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Tiszaftdtelepi.ildsen a
teleptildsi nemzetis6gi dnkormrlnyzati k6pvisel6k v6laszt6srinik eredm6nydt a raffi nemzetis6g
tekintet6ben, jelen hatarozatmell6klet6t kepezo 6s k6t eredeti p6ldrlnyban elk6szitett,,Jegyz6kdnyv
a telepiildsi nemzetis6gi cinkormrinyzati k6pvisei6k vdlaszt6srlnak eredm6ny6r6l" cfmri jegyz6k6nyv
szerint 6llapitja meg.

A TiS,*-iiii6ff Helyi V61a1zf3g,Bi3o'{9-eg ehendeli ahattuozatklzzetetetet a Tisz-#,fi iOnkorm6nyzat
hirdet6tehl6j6n,6saw-ww:tiszarati:humegnevezdsrihonlapjrln

Ahatfuozat ellen annak meghozatalfit6l szlmitott 3 napon beltil a krizponti n6vjegyz6kben szerepl6
vSlaszt6polgrir, jel6lt, jeltil6 szervezet, tov6bb6 az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi
szem6lyis6g ndlktili szewezet szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben a
Szabolcs-Szatm|r-Bereg Megyei Teriileti Yllasztdsi Bizottsdghoz cimzettfellebbezdst nyriithat bc a
rigzgaoi^H elvlYhtulsztdsi Bizottsaenat 45;0:3i#ts##:6flli zti,ss-iii:'ri;;i, -
radvitez@t-online.hu. A fellebbezdst rigy kell benyujtani, hogy az legk6s6b,A )n1'4. oktObei trO t s
napjan 16.00 6r6ig megdrhezzen.

A vdlasztd.si bizotts6gnak a vdlasztds eredm6ny6t meg6llapit6 diinrdse ellen

a) a szavazatszdmlill6 bizottsdg szavaz6kdri erednrdnyt nregrillapit6 diintdsfnek
tdrv6nysdrt6 voltdra, vagy

b) a szavaz6kori eredm6nyek dsszesit6sdre 6s avfulasztdsi eredmdny megiilapitdsfua
vonatkoz6 szabrilyok megsdrt6sdre hivatkoz6ssal lehet fellebbez6st benyujtani,

AszavazatszlmlilIlbizottsdgszavaz6kdri eredm6nyt meg5llapit6 ddnt6se ellen csak avdlasztilsi
bizotts6gnak av6laszt6si eredm6nyt meg6llapit6 ddntese elleni fellebbezdssel egyiitt van helye.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell

a) a k6relem avfiasztdsi elj6r6sr6l szol6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (a tov6bbiakban:



Ye.) 223. g (3) bekezd6se szerinti alapjdt,

b) a kdrelem benyujt6j6nak nev6t, lakcfmdt (szdkhelydt) ds - ha a lakcim6t6l
(szdkhelydt6l) elt6r - postai 6rtesitdsi cfm6t,

c) a k6relem benlujt6janak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a krilftldcin 6lo,
magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyat 6llampoig6rsiryStigazol6 okiratanak tipus6t 6s szitmifi, vagy jel6l6 szewezetvagy m6s
szew ezet e setdben a bir6 s6gi nyilvantart6sba-v6teli szim6t.

A fellebbezdstartalmazhatja benffit6jfunaktelefaxsziimdtvagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesitdsi megbizottjdnak nev6t ds telefaxszdmffivagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokolds

A Nemzeti Yitlasztasi Bizotts6g Z:0^I4.jrilius 29. napjankelt 112812014. szdmuhat1rozatfxal a
Szabolcs-Szatmfr-Bereg megyei Tiszairii* teleptil6sen a #ftiffi.$ nemzetis6g tekintetdbenkitizte
telepril6si nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6kvillaszldiai. a hatarozai6rtelmdben a
megv6laszthat6 k6pviseliSk szdma 4 f(5.

A nemzetisdgek jogair6l s2616 20Il.6vi CDOilX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Nek.tv.) 65. g-a szerint
a telepiildsi nemzetisdgi dnkormdnyzati kdpvisel6k v6laszt6sa"eredm6nyes, ha legal66b annyi jelilt
kap szavazatot, mint a megv6laszthat6 k6pvisel6k szfuma. K6pvisel6k azok a jel6ltek lesznek, akik
az eredm6nyes v6laszt6son a megvillaszthat6 k6pvisel6k szdmaszerinti legtObb szavazatotkapjrik.
Szavazategyenl6s6g esetdn sorsol6ssal kell meg6ll apitani,hogy azegyenl6 szitmfi szavazatot eiert
j eldltek kdzril melyik szerez mand6tumot.

A Ve. 14' $ (1) bekezd6se figziti,hogy a villasrtasibizotts6gok avillaszt6polgarok ftiggetlen,
kizat6lag a tdrvdnynek alarendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata a vilasn1si-eredm6ny
megflllapitdsa, avtlaszt6sok tisztasdgrinak, tdrv6nyess6g6nek biztosit6sa, a p6rtatlans6g
6rv6nyesitdse 6s sztiksdg eset6n avllasztdstdrv6nyes rendjdnekhelyre6llft6ia.

A Ve. 44. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben avilIasztdsi bizotts6g l-nigy6rdemdben hatfrozatot, az
elj:ir6s sor6n felmenilt minden egy6b k6rd6sben jegyz6kdnyvbe foglalt drjnt6st hoz.

A Ve. 199. $-a kimondja, hogy a szavazatsz6ml6l6 bizotts6g a szavazatok megszdml1l1sdtkdvetoen
megdllapitj a a viiasztds szavaz6k6ri eredm6ny6t.

A Ve. 202, 5 ( I ) bekezddse szerint a sz,avaz6kciri, valami nt a vflaszt6si eredm6 nyr6l jegyz6kdnyvet
kell k6sziteni.

A Ve. 328. $ rogziti, hogy a teleptil6si nemzetis6gi <inkormanyzativillasrtfts eredmdnydt a helyi
v illasztdsi bizotts6g illlapitl a meg.

A teleptil6si nemzetisdgi dnkormrinyzati k6pvisel6 villasztits eredm6nydnek meg6llapit1sixaszolg6l6
jegyz6ktinyv mintdjdt a helyi dnkormdnyzati kdpvisekik 6s polg6rmesterek v6laizt6ian, valaminia
nemzetisdgi dnkormanyzati k6pvis el6kv6lasztds6n avillasztdsiirod6k hat6sk6r6b e tartoz6 feladatok
vdgrehajt6srinak r6szletes szab6lyair6l 6s avillasztdsi eljar6sban haszndland6 nyomtatvanyokr6l
sz6l6 4 120 14. (V[. 24.) IM rendelet 47 . melldklete 6llapitj a meg.

A Helyi Yillasztdsi nizgttq€ a fenti rendelkeze_seknek megfelel6en aszavaz6krlri jegyz6kdnyv
alapsan dsszesftette fisiar4d telepiil6sen a Rbma nemzetiseg tekintet6ben a teleptii6ri ,r"*r.iir6gi
dnkormanyzati k6pvisel6kre leadott szavazatokat 6s meg6llapftotta av1lasztdseredm6nydt, melyit



k6t eredeti pdldrinyban elkeszitett ,,Jegyzokdnyv a teleptildsi nemzetis6gi dnkorm6.nyzati kdpvisel6k
vfiasztdsinak eredm6ny6r6l" cfmii j egyz6kdnyvbe foglalt.

A Ve. 49 . S Q) bekezd6s 6rtelm6ben a viiasztftsi bizottsfug ahatfrozatifi - a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel - nyilvdnosslgrahozza. A Helyi V6lasztdsi Bizotts6g a nyilv6nos siryrahozatal
tekintet6ben a rendelkez6 rlszben foglaltak szerint int6zkedett.

A Helyi Yttlasztdsi Bizottsdg hatdrozataa fentiekben hivatkozott jogszab6lyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 tdjekoztattts a Ve. 10. $-an, 22L S (1) bekezd6s6n, a 223. 5 (1) bekezddsdn, a
224. S (1)-(4) bekezd6sein,24l. $ (1) -(2)bekezd6s6n, 330. g (2) bekezd6s c) pontj6n alapul.

Tiszafid. 201 4. okt6ber 1 2.
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A Tiszardd Helyi Vflasztfsi Bizottsfg
27 /2014. (X.12 .) htt6r ozata mell6klete

(4/2014. (V11.24.) IMrendelet 29. metldklete szerinti jkv, az egy szavaz1kdrds telept)lds esetdn)


