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A Tistarddi Helyi YdlasztfusiBizotts6g a helyi dnkormanyzati k6pvisel6k20t4. okl6ber 12. napiara
kitizolt 6ltalanos villaszthsin a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Tiszar,6d,teleptildsen a

polgSrmester vfulaszthsar6l k6szi.ilt szavaz6kdri jegyzdkonyvr alapjan a polg6rmester v6laszt6s

eredm6ny6nek megfll apitdsa targyaban meghozta a kovetkezd

hat6rozatott

A Tiszarddi Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a helyi dnkormanyzati kdpviselok2014.6v okt6ber 12.

napjara kitrizott 6ltal6nos villasztdshn a Szabolcs-Szatmar-Bereg MegyeiTiszar6d teleptildsen a
polg6rmester vllasztits6nak eredm6ny6t jelen hatfuozat mell6klet6t kepezo 6s kdt eredeti p6ldanyban

elkdszitett ,SzavazSkdti jegyz6kdnyv a polg6rmester vflaszthsar6l cimti jegyz6konyv szerint
6llapitja meg.

A Tiszar6di:Helyi V6laszt6si Bizotts6g elrendeli ahatinozatkozzdtdteltt aTiAz#dd Onkorm6nyzat
hirdet6tribl6j an, 6s a www.tiszarad.hu megnevezdsti honlapj 6n.

Ahatfnozat ellen annak meghozatalirt6l szhmitott 3 napon beliil a kdzponti ndvjegyzlkben szerepl6

v6laszt6polgiir, jel6lt, jel6l6 szewezet, tovhbbd azigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi
szem6lyis6g ndlkiili szewezet szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben a

Szabolcs-Szatmirr-Bereg Megyei Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett fellebbez6st nyiijthat be

aTiszwddiHelyi YillasztfusiBizotts6gnal l+503 Tiszar6df Kossuth utca 83/b. telefax:4L13'58"31:3,

email:radvitez@t-online.hu i A fellebbez6st rigy kell benyfjtani, hogy az legk6s6bb 2014. okt6ber
15. napjan 16.00 6r5ig megfrkezzen.

A v6laszt6si bizotts6gnak av6laszt6s eredm6ny6t meg6llapit6 ddnt6se ellen

a) aszavazatszdmlill6 bizotts6g szavaz6kdri eredm6nyt meg6llapit6 ddnt6s6nek

tdrv6nys6n6 voltara, vagy

b) a szavazSkriri eredm6nyek cisszesitds6re 6s av6laszt6si eredmdny meg6llapithsdra

vonatkoz6 szab5lyok megs6rt6s6re hivatkoz6ssal lehet fellebbezdst benyfjtani.

A szavazatszilmlill6 bizotts6g szavaz6kori eredm6nyt meg6llapit6 d<intdse ellen csak av6laszl6si
bizotts6gnak avllasztdsi eredmdnyt meg6llapit6 ddntdse elleni fellebbez6ssel egyiitt van helye.

A fellebbez6 snek tartalmaznia kell

a) a kdrelem av6laszt6si eljar6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tdrv6ny (a tovabbiakban:

Ye.) 223. $ (3) bekezddse szerinti alapjtfi.,



b) a k6relem benyujt6j6nak nev6t, lakcimdt (szdkhely6t) 6s - ha a lakcim6t6l
(sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cimdt,

c) a k6relem benyujt6janak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftilddn 616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 villaszt6polgar nem rendelkezik szem6lyi azonosft6val, a

magyar 6llampolgars6gdtigazol6 okiratanak tipus6t €s sz6m6t, vagy jelcil6 szewezet vagy m6s

szew ezet eset6ben a bir6s6gi nyilvantart6sba-vdteli szhm6t.

A fellebbezes tartalmazhatja benyujt6janak telefaxsz6mdtvagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottjlnak nev6t 6s telefaxsz|mdtvagy elektronikus levdlcfm6t.

Indokolds

A helyi onkormanyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6sar6l sz6I6 2010. 6vi L. torv6ny (a

tov6bbiakban: Ovjt.) 12. $-a szerint a polg6rmestert a teleptil6s villasztopolgarar kdzvetleniil
viiasztlilk. Polg6rmester az a je\llt lesz, aki a legtdbb drvdnyes szavazatot kapta.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se rogziti, hogy a villasztdsibizotts6g6k avillaszt6polgrlrok ffiggetlen,

kiz6r6laga tdrv6nynek alarendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata aviiasztdsi eredm6ny

megillapitdsa, avdlaszt6sok tisztasdgfnak, tdrv6nyess6g6nek biztosft6sa, apfurtatlansdg

6rv6nyesit6se 6s sziiks6g eset6n a v fuIasztirs ttirvdnyes rendj 6nek helyreallit6sa.

A Ve. 44. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben av6laszt6si bizotts6g azrJ;gy 6rdem6ben hatfuozatot, az

eljrlr6s sor6n felmertilt minden egydb k6rd6sben jegyz6kdnyvbe foglalt ddnt6st hoz.

A Ve. 199. $-a kimondja, hogy a szavazatszitml6l6 bizottsilgaszavazatok megszlmlalilsfitkdvet6en
me g6llapitj a a v ilIasztds szav az6kdri eredmdnydt.

A Ve. 202. g(1) bekezd6se rogziti, hogy a szavaz6kdri, valamint avillasztdsi eredm6nyr6l
j egyz6kdnyvet kell k6sziteni.

A Ve. 3074I. g (1) bekezd6se 6rtelmdben a helyi v6lasztdsibizottsdg a szavaz6kdri jegyz6ktinyvek

alapjanosszesiti a polg6rmester-v6laszt6s, valamint az egyeni list6s v6lasztds vagy az egydrn

v6laszt6keriiletivhlasztds szavaz6kdri eredmdnyeit, 6s meg6llapitla av6laszt6s eredm6ny6t.

A polg6rmester v61aszt6s eredm6ny6nek megdllapitfusfxaszolghl6 jegyz6kdnyv mint6j6t a helyi

dnkormanyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek v61aszt6s6n, valamint anemzetis6gi dnkorm6nyzati

k6pvisel6k villasztisfn avilasztilsi irod6k hat6skdr6b e tartoz6 feladatok v6grehajt6s6nak r6szletes

szab6lyur6l 6s a v6lasztdsi eljardsban haszn6land6 nyomtatv6nyokr6l sz6l6 412014. (VIL 24.) IM
rendelet 28. metldkl ete (egy izawzdleo,rAs te,tgpiilis dSeI*nY 33. mell6kle,te (tAbb szwaztikoros

telepiil4.s e setdn) 6llapitj a meg.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek megfelel6e n a szavaz5ktiri jogyZ6lcinyv

alapjandsszesitette Tiszar,dd teleptl6s v6laszt6keniletben a polg6rmesterre leadott szavazatokat 6s



meg6llapftottaav6laszt6s eredm6ny6t, melyet k6t eredeti p6ldanyban elk6szitett ,,Szavaz6kdri
j egyz6kdnyv a polg6rmester v6lasztdsir6I" cimrd jegyz6kdnyvbe foglalt.

A Ve.49. $ (2) bekezd6s 6rtelm6ben avillasztdsi bizotts6g ahatttrozatdt- aszemdlyes adatok
kiv6tel6vel - nyilv6nossdgrahozza. A Helyi V6laszt6si Bizottsdg a nyilv6nossdgrahozatal
tekintet6ben a rendelkezo rlszben foelaltak szerint int6zkedett.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatfnozata a fentiekben hivatkozott jogszabalvhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 tdjikoztatds a Ve. 10. $-an, 221. S (1) bekezd6s6n, a 223. S (1) bekezd6s6n, a
224. $ (l)-(4) bekezddsein,24l. $ (1) - (2)bekezddsdn, 307|P. $ (2) bekezd6s c) pontjan alapul.

Tiszarhd. 201 4. okt6ber 1 2.
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6laszt6si BizottsSg elndke

A hatfr ozat6 I 6rte siilnek :

1. A Helyi V6laszt6si Bizotts6g megbfzott tagjai

2. Irattin



A Tiszarfd Helyi Vilasztisi Bizottsrflg
27 . 12014. (X.12 .\ hat6r ozata mell6klete

(4/2014. (t/11.24.) IMrendelet 28. mell|klete szerinti jkv


