Határozat
az egyéni listás települési önkormányzati képvisető választás
eredményének me g állapí tásához

A Bácsbokodi Helyi Y áiasztátsi Bizottság
3 4l

201 4. (x. 1 3.) határ ozata

A(z) Bácsbokodi Helyi YáIasúásiBizoÍtság a helyi önkormányzati képviselők 2014.
okÍóber 12' napjárakinJzött áIta\ános választásán a Bács-Kiskun megyei Bácsbokod
településen a települési önkormrányzati képviselők választásáról készült szavazoköri
jegyzőkönyvek aIapjan a települési önkormányzati képviselők választása
eredményének megáll apítása tángy ában meghozta a következő

határozatotz

A(z) Bácsbokodi Helyi Yálasúási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők2014.
év október 12. napjára kíttzott általános vá|asúásán a Bács-Kiskun megyei
Bácsbokod teleptilésen a települési önkormányzati képviselők választásának
eredményétjelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített
,,Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők válasáásának eredményéről''
cimu j egy zőkönyv szerint állapitja me g'

A

Bácsbokodi Helyi Yá|asúási Bizottság elrendeli

a

határozat közzététeIéta
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján, és a www.bacsbokod.hu

honlapon.

határozat ellen annak meghozatalátőL számitott 3 napon belül a központi
névjegyzékben szereplő választőpolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az igyben
érintett természetes és jogi személy,jogi személyiségnélktili szewezet személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Bács-Kiskun Megyei Területi
Yá|asztást Bizottsághoz cimzett fellebbezést nyújthat be a Bácsbokodi Helyi
YáIasztási BizottságnáI (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80., fax: 79l45I311, e-mail jegyzo@bacsbokod.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 2014. október 16.napján 16.00 óráig megérkezzen.
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b

izotts ágn ak a v áIasztás eredményét me gállap ító dönté s e e ll en

a szavazatszámlálő bizoltság szavazőköi eredményt megálIapító döntésének

törvénys

ért ő v oltár a, v

agy

b) a szavazőköi eredmények összesítéséreés a választási eredmény
megállapítására vonatk oző szabáIyok megsértésérehiv akozással lehet fellebbezést
benyújtani.
A szavazatszámlálő bízottság szavazőköi eredményt megállapító döntése ellen csak
a választási bizottságnak a választást eredményt megállapító döntése elleni
fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tarta|maznia kell
a) a kérelem a választási eljárásról szóló 2013' évi XXXVI. törvény (a

továbbiakban: Ve.) 223' s (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyujtójának nevét, lakcímét(székhelyét)és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a ktilftildön é1ő,
magyarországíIakcímmel nem rendelkező választőpolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő okiratrínak típusát és számát, vagy
jelölő szewezetvagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száméú..
A fellebbezés furtaLmazhatja benyújtójának te|efaxszámát yagy elekhonikus
levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elekhonikus levélcímét.

Indokolás

ALelyi önkormányzati képviselők

és polgármest erek választásáről szőIő 2010. évi L.
13. $-a szerint az egyéni listán képviselők azok a

törvény (a továbbiakban: Övjt.)
jelöltek lesmek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kaptrík. Szavazategyenlőség esetén sorsolássalkell megállapítatí,hogy az
egyenlő számű szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az
egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztoÍták, az egyérri listáról törölni kell,
és helyébe a következő legtöbb szavazatot elértjelölt lép.

Az Övjt' 4' $-a

alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás
válasúásírendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselőkszáma:
a) I00lakosig 2 fő,
b) 1000lakosig 4 fő,
c) 5000lakosig 6 fő,
d) I0 000lakosig 8 fő.

A Ve. 306. $ (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az álta|ános
váIasztás évébenfebruár 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testtilet
megválasúutdő tagtrainak számát. A helyi választási iroda vezetőjének határozata
értelmébenBácsbokod településen a megváIasztandő települési önkormányzati
képviselők száma 6 fő'

A Ve. 14. $ (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok aválasztőpolgárok

fiiggetlen, kizárőIag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a
váIasztási eredmény megállapítása, a válasáások tisztaságának' törvényességének
biáosítása, a pátrtatlanság érvényesítéseés szükség esetén a váIasztás törvényes
rendj ének helyreállítása.

A Ve. 44' $

(1) bekezdése értelmébena váLasztási bizottság az ijgy érdemében
hatérozatot' az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt
döntést hoz.

A Ve. I99. $-a

kimondja, hogy

a

szavazatszámláIo bizottság
megszémlálásátkövetőenmegállapit1aaválasztásszavazókörieredményét'

a

szavazatok

A Ve. 202. 5 (1) bekezdése szerint a szavazőköri, valamint a választási eredményről
egyzőkönyvet kell készíteni.

j

AVe. 307A{. $ (1) bekezdése értelmében a helyi választásíbízottság a szavazőköi
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-válasáás, valamint az egyéni listás
választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazőköri eredményeit, és
megállapítj a a v á|asztás eredményét.

A

települési önkormányzati képviselő választits eredményénekmegállapitására
szolgáló jegyzőkönyv mntáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
váIasztásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők váLasztásán a

váIasúási irodák hatáskörébe tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól
és aválasztási eljárásban használandó nyomtatványokról szőlő 4l20I4. (VII. 24')IM
rendelet 34. melléklete áIlapitja me9.

A Helyi YáIasztási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazőköi
jegyzőkönyvek a|apján összesítette Bácsbokod település választókerületben a
települési önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapítotía a
váIasúás eredményét,melyet két eredeti példányban elkészített,,Jegyzőkönyv a
települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről'' című
j

egyzőkönyvbe foglalt.

A Ve. 49. s Q) bekezdés értelmében aválasztási bizottság ahatározatát - a személyes
adatok kivételével- nyilvánosságra hozza. A Helyi Yálasztásí Bizottság a
nyilvánosságrahozataltekintetében a rendelkező részben foglaltak sze/rtt intézkedett'

A Helyi Yálasztási Bizottság hatátozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken,
a jogorvoslatrőI szőÍő tát1ékoztatás a Ve. 10' $-án' 22L s (1) bekezdésén, a 223. $ (1)
bekezdésén,a 224. $ (1)-(4) bekezdésein,24I. $ (1) -(2) bekezdésén,307lP.s Q)
bekezdós c) pontján alapul.

Bácsbokod, 2014. október 1 3.
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Jelölt neve
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma
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A választás eredménye:
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A választás eredménygf l Időközi választást kell tartani,
képviselői hely betöltetlen maradt.
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A választási bizottság a következő azonosÍtojú

jelölt mandátumhoz jutasát szavazategyenlős{;

miatt sorsolássaÍ állapította meg

:

.írL

5:t

las

C"rf

ls t-l
Ji-i

-Íi,í

4.ilLno,Cs
Lit'S!r-\:)
5.iinilsi},l'1'l ü A'Bj'i''
'|qk
_í
6. ?,ÉVas i li 3űí,r-' SA'pD; rL
.1-Ö-L
7.rlntsqlhjÍ| .LSILT
llc
B..DÉn'u* L,i(] Ó'(4e+
9.g,:-nqcj X.ÜLTrtit'
4},.L
10. lL
LÉzsUíV-t .'I55|4BoK- L4y'

L4,

A porgairmesten üsz[5e9 ernyerese mtaft az egyenl ilStaror
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