
Sály Helyi Választási Bizottság

52 /201 4. (X. 12.) határ ozata

A SálY-i HelYi Valasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 20t4, október 12.napjara kitűzatt általános választásán a Borsod-Abaűj-iemptén megyei sály településen atelePÜlési Önkormányzati képviselők válasáásáról tesztitt ,ráruróiari:júfik*yvek alapjána telePÜlési Önkormányzati képviselők választása eredményérr.t *.g"átá|ita.u tárgyábanmeghoáa a következő

határozatotz

A SálY-i HelYi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képvis elők 2014. év október 12.napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Aaaq-zemptén megyei sály településen atelePÜiési Önkormányzati képviselŐk válasáásának eiedményét jelen hatátozat mellékletétkéPezÖ és két eredeti Példányban elkészített ,,Jegyzőkönyv a települési önkorm émyzatikéPviselők válasáásának eredményéről" című jegyzt"k]öú szerint áltapítjameg.

A 
,SálYi. HelYi Yálasztási Bizottság elrendeli a határozat kozzétételét a Sály Községonkormány zata hirdetőtáblátlán, és a www, saly.hu me gnevezésű honlapj án.

A határozat ellen annak meghozatal átŐ| számított 3 napon belül a központi névjegyzékbenszerePlő választőPolgár, jelÖlt, jelölő szervezet, továbbá az tigyben érintett természetes és jogiszemélY, jogi személYiség nélküli .szeívezet személyesen, levélben, telefaxon vagyelektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemptén Megyei Tenileti yáIasúási Bizottsághozcímzett fellebbezést nyújthat be a Sályi Hetyi várrsíasi Bizottságná1 (3425 Sály, KossuthLajos utca 63, sZ. fax: 06-49-336-055,,e-mail: .ui}onr.o6salyegy.t-online.hu) Afellebbezést ÚgY kell benyújtani, hogy azlegkésőbb 2014', október hó 15. napján 16.00 óráigmegérkezzen.

A vál asztási bizottságn ak a v álasztás eredm ényét me gállapító döntés e ell ena) a szaYazatszámlálő bizottság szavazőköri eredményt megállapító döntésénektörvénys ért ő v oltár a, v agy
b) a szavazőkÖri eredmények összesítésére és a válasáási eredmény megál lapításfuavonatkozó szabálYok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést Ényu;tuoi.A szavazatszámláIŐ bizottság szavazóköri eredményt megállapító dtintése ellen csak aválasáási bizottságnak a választási eredményt megattaprtó döntése elleni fellebbezésselegyütt van helye.

A fe]l ebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem a választási eljárásról szőlő 2aB. évi XXXVL törvény (a továbbiakban:Ye.) 223, § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, iakcimét (székhelyét) és - ha a lakcímétől(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,



4 a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfoldön élő,
magyaToTszági lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgarságát igazo|ő okiratának típusát és szátmát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szétmát.

A fellebbezés tartalmazhatla benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásaról szóló 2010. évi L. törvény
(a továbbiakban: Övjt.) 13. §-a szerint az egyéní listán képviselők azok ajelöltek lesznek,
akik a megválasáható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot
elért jelöltek közül melyik szeíez mandátumot, Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek
megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot
elért jelölt lép.

Az Övjt.4,§-a alapján a 10 000 vagy errnél kevesebb lakosú település - egyéni listás
választási rendszerben - egy választőkerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) I0 000lakosig 8 fo.

A Ve. 306. § (2)bekezdése értelmében a helyi válasáási iroda vezetője az általános választás
évében február 15-ig határozatban áIlapitja meg a képviselő-testület megválasáandó tagjainak
számát. A helyi választási iroda vezetőjének hatfuozata értelmében Sály településen a
megváIasúandó települési önkorményzati képviselők száma 6 fő.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok aválasrtőpolgárok fiiggetlen,
kízárőIag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a válasúási
eredmény megállapítása, a válasáások tisáaságának, törvényességének bíúosítása, a
pártaflanság érvényesítése és szükség esetén aválasztás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében aválasúási bizottság azügy érdemében határozatot, az
eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 199, §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását
követő en me gállapítj a a v álasúás szavazóköri ere dményét.

A Ye. 202, § (1) bekezdése szerint a szavazőköri, valamint a válasáási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni,

A Ve. 307N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazőköri
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás válasáás
vagy az egyéni válasáókerületi választás szavazőköri eredményeit, és megállapítja aválasztás
eredményét.
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A települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgálő
jegyzőkönyv míntáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasúásán,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők váIasztásén aváIasztási irodák hatáskörébe
lrirtoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és aválasúási eljarásban hasmálandó
nyomtatványokról szőIő 4l20I4. (VII. 24.) IM rendelet 34. melléklete állapítja meg.

A Helyi Válasáási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri
jegyzőkönyvek alapján összesítette Sály település válasáókerületben a települési
önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a válasúás eredményét,
melyet két eredeti példányban elkészített ,,Jegyzőkönyv a települési önkormányzati
képvis e lők v áIasztásának eredményéről " címú j egy zőkönyvbe fo g l alt,

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a váIasúásr bizottság ahatfuozatát - a szemelyes adatok
kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Válasáási Bizottság a nyilvánosságra hozatal
tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Válasáási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-an,221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1)
bekezdésén, a224. § (1) (4) bekezdésein,24I. § (1) -(2)bekezdésén,30]lP. § (2) bekezdés c)
pontjan alapul.

Sály,2014.október12.
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Y álasúási B izotts ág elnöke

A határ ozatr ől értesülnek :

1. A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjai
2. Irattár
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Sály Helyi Választási Bizottság

52l20L4. (X. 12.) batározata melléklete

(4/2014. (VII. 24.) IM rendelet j4. melléklete szerinti jlcv.)
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent vá lasztópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma :
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A megválasztható képviselők száma:
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