
Sály Helyi Választási Bizottság

53l20l4. (X. 12.) határozata

A Sály-i Helyi Yá|asztásí Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év
október 12. napjáta kitűzott általános válasúásán a Borsod-Abaűj-Zempl,én megyei Sály
telepüiésen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásaról készült
szavazőköri jegyzőkönyv alaplán a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
v áIasztása eredményének megáilapítása tár gy ában meghozta a következő

határozatot:

A Sály-i Helyi YáIasztási Bizottság a nemzetiségi önkormányzatiképviselók 2014. év október
72, napjára kitűzött általanos válasáásán a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sály településen a
teiepülési nemzetiségi önkormányzatt képviselők válasáásának eredményét a roma
nemzetiség tekintetében, jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban
elkészített ,,Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők váIasztásénak
eredményéről" című j egyzőkönyv szerint állapída meg.

A Sály-i Helyi Válasáási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Sály Község
Önkormány zata hir detőtábláj án, és a www. s aly. hu me gnevezésű honlapj án.

A határozat ellen annak meghozatalátőI számitott 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő váIasztőpolgár,jelölt,jelölő szetvezet, továbbá az ügyben érintett természetes ésjogi
személy, jogi személyiség nélküli szewezet személyesen, levélben, telefaxon yagy
elektronikus levélben a Borsod-Aba,$-Zemplén Megyei Területi Válasáási Bizottsághoz
címzett fellebbezést nyújthat be a Sályi Helyi Választási Bizottságnál (3425 Sály, Kossuth
Lajos utca 63. sz. fax 06-49-336-055, e-mail: salyonko@salyegy,t-online.hu) A fellebbezést
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014, október hó 15. napján 16.00 óráig
megérkezzen.

A válasáási bizottságn ak a v áIasúás eredményét me gállapító dönté se ellen
a) a szavazatszám!álő bizottság szavazőköri eredményt megá|lapítő döntésének

törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazőköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására

vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benffitani.
A szavazatszámlálő bizottság szavazőköti eredménlt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a választási eredménlt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVL törvény

Ye.) 223, § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

(a továbbiakban:

ha a lakcímétől
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c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a ktilftrldön élő,
magYarországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik szemétyi
azonosítóval, a magyar állampolgarságát igazolő okiratának típusát és számát, vagyjelÖlő Szeívezet vagy más szetvezetesetében a bírósági nyilvanÜrtásba-vételi szánrát.A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxsz áméú. vagy elektronikus 1evélcímét.

IndokoIás

A Nemzeti Választási Bizottság z}l4.július 29. napjánke|t l128l20l4. szárirú határozatával a
Borsod-Abaűj-ZemPlén megyei Sály településen á roma nemzetiség tekinletében kitűzte a
telePÜlési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását A hataro zat értelmében a
megválasáható képviselők száma 3 fő.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 65. §_aszerint a telePÜlési nemzetiségi önkormányzatiképviselők váiasáása eredmén}es, ha legalább
annYi jelÖlt kaP szaYazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Kéiviselők azok ajelÖltek lesznek, akik az eredményes válásztáso., u *"guálaszthatő képviselő'k számaszerinti
legtÖbb szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén iorsolással kell megáll apítani,hogy azegyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerezmandátumot.

A Ve, 14, § (1) bekezdése rögzíti,hogy a válasáási bizottságok aválasztőpolgárok fiiggetlen,ktzárőlag a törvénYnek alárendelt szervei, amelyeknek ébődleges feiada:t a a válasúásieredménY megállaPÍtása, a válasáások tisztaságának, törvényességének biáosítása, a
Pártatlanság érvénYesítése és szükség esetén aváIasáástörvényes rendjének helyreállítása.

A Ve, 44, § (1) bekezdése értelmében av_álasztási bizottság azúgy érdemében hatánozatot, az,eljfuás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőköniyb. rogtutt dontésihoz.

A Ve, 199, §-a kimondja, hogY a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámtálását
követően me gállapítj a a v álasúás szav azőköri ere dményét.

A Ye, 202, § (1) bekezdése szerint a szavazőköri, valamint a választási eredményrőlj egy zőkönyvet kell készíteni,

A Ve, 328, § figzíti, hogY a települési nemzetiségi önkormányzativálasáás eredményét ahelyi választási bizotts ág állapítja meg,

A telePÜlési nemzetiségi önkorm ányzati képvisető válasúás eredményének megáll apításáraszolgálő jegYzőkönYv mintáját a helyi toto.rn,loyzuti képviselőí es |orgrirmesterekválasztásán, valamint a nemzetiségi önkormányzatiképlliselők válas úásánaválasáásiirodak
hatáskcirébe tartoző feladatok végiehajtásánakiésztetes szabályairól és aváIasÁásieljárásbanhasználandó nyomtatványokról izŐIŐ-412014. (VII. 2DÍÚrendelet 47. melléklete átlapítjameg.
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A Helyi Válasáási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazőköti
jegyzőkönyv alapjan összesítette Sály településen a roma nemzetiség tekintetében a települési
nemzetiségi önkormanyzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás
eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített ,,Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők válasáásának eredményéről" című jegyzőkönyvbe foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében aválasúási bizottság ahatározatát - a személyes adatok
kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Válasáási Bizottság a nyilvánosságra hozatal
tekintetében a rendelkező tészben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatko zott jogszabályhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án,22l. § (1) bekezdésén, a 223. § (1)
bekezdésén,a224. § (1)-(4) bekezdésein,241.§ (1) -(2)bekezdésén,330. § (2) bekezdés c)
pontján alapul.

Sály,z}l4.október 12.
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Sály Helyi Választási Bizottság

53l20l4. (X. 12.) határozata melléklete

(4/20]4. UII. 24.) IM rendelet 47. melléktete szerinti jlw,)
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A választás eredménves /
A választás eredménytelen, időközi választást kell tartani.

A megválasztott képviselők száma: tn
A megválasztott képviselők neve és azonosítója:
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A választási bizottság a következő azonosítójú
jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenlőség

miatt sorso|ással állapította meg :
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Jelölt neve azonosíLo szavazat

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent vá lasztópolgá rok
száma:

Urná ban lév ő, bélyegzőlenyomat nélkü li
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebé|yegzett szavazólapok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok szá ma :

Érvényes szavazólapok száma :
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