
Határozat

a polgármester választás eredményének megállapít ásáthoz

A BácsbokodÍ Helyi VálasztásÍ Bizottság
33 l20l4. (x. 13.) határozata

A Bácsbokodi Helyi Yálasztásí Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014.
október 12. napjárakttuzött általános váIasztásán a Bács-Kiskun megyei Bácsbokod
településen a polgármester váIasztásáról készült szavazőköri jegyzőkönyvek alapján a

polgármester választás eredményének megál|apitásatárgyátbanmeghoáa a következő

határozatotz
s

A Bácsbokodi Helyi Yálasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők2014' év
október 12. nap1árakttuzött általános váIasztásán a Bács-Kiskun megyei Bácsbokod
településen a polgármester választásának eredményét jelen határozat mellékletét
képező és két eredeti példányban elkészített ,,Jegyzőkönyv a polgármester-választás
eredményéről'' című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A Bácsbokodi Helyi YáIasztásí Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján, és a www.bacsbokod.hu
honlapon.

A határozat ellen annak meghozatalátől számitott 3 napon belül a központi
névjegyzékben szereplő váIasúőpolgár, jelölt' jelölő szervezet, továbbá az igyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélktili szervezet személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Bács-Kiskun Megyei Területi
Yállasúási Bizottsághoz cimzett fellebbezést nyújthat be a Bácsbokodi Helyi
Yálasztási Bizottságnál (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80', fax: 79l45l-
311, e-mail: jegyzo@bacsbokod.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 2014. október 16'napján 16.00 óráig megérkezzen'

A v álasúási b izottságn ak a v álasztás ere dmény ét me gállapító dönté s e ellen
a) a szavazatszámláúő bizottság szavazőkói eredménl megállapító döntésének
törvénys ért ő v oltár a, v agy
b) a szavazőköi eredmények összesítésére és a válasúási eredmény
megállapítására vonatkoző szabálvok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani.
A szavazatszámláIó bizoItság szavazőköi eredményt megállapító döntése ellen csak
a választási bizottságnak a választási eredmónyt megállapító döntése elleni
fellebbezéssel együtt van helye.

A fell ebb ezé snek tartalmaznia ke 11

,) a kérelem a válasúási eljárásról szóló 2013.
továbbiakban: Ve') 223. s (3) bekezdése szerinti alapját,

xxXVI. törvény (a



b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (szélr{relyét) és - ha a lakcímétől
(szélrhelyétől) eltér - postai értesítési cimét,
c) a kérelem benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a ktilfoldön élő,
magyarországi lakcimmel nem rendelkező váIasztőpolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar áIlarcryolgátrságáÍ. igazolő okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szervezetvagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhat1a benyűjtójának telefaxszétmát vaw elelrÚronikus

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét ós telefaxszátmát vagy
elektronikus levélcímét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. $-a szerint a polgármestert a település
váIasztőpo|gára közvetlenül választják Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb
érvényes szav azatot kapta'

A Ve. 14. $ (1) bekezdése rögziti, hogy a váIasztásí bizottságok aváIasúőpolgárok
fiiggetlen, ktzárőIaga törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a

választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pétrtatlanság érvényesítése és sziikség esetén a választás törvényes
rendj ének helyreállítása.

A Ve. 44. $ (1) bekezdése értelmében a váIasztási bizoltság az ij;gy érdemében
határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt
döntést hoz.

A Ve. l99' $-a kimondja, hogy a szavazatszámlálő bizottság a szavazatok
megszátmlálásátkövetőenmegállapítjaaváIasztásszavazőkórieredményét.

A Ye. 202. $ (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazőköi, valamint a váIasztási
eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni'

A Ve' 307A{. $ (1) bekezdése értelmében a helyi választásíbízottság a szavazőköi
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-válasáás, valamint az egyéni listás
választás vagy az egyéni választőkerileti választás szavazőköri eredmónyeit, és

megállapítj a a v álasztás eredményét.

A polgármester választás eredményének megállapitására szolgáló jegyzőkönyv
míntájáfi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a váIasúási irodák hatáskörébe
tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a válasúási el1ánásban

használandó nyomtatványokról szőlő 412014' (VII' 24.) IM rendelet 33. melléklete
állapitjameg.

A Helyi Yálasztási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazőkiji
jegyzőkönyvek alapján összesítette Bácsbokod település választókerületben a

polgármesterre leadott szavazatokat és megállapitolta aválasztás eredményét, melyet



két eredeti példányban elkészített ,,Jegyzőkönyv a polgármester-válasáás
eredményéről'' című jegyzőkönyvbe foglalt.

AVe. 49, s Q) bekezdés értelmében aválasztási bizottság ahatározatát - a személyes
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Yáiasztásí Bizottság a
nyilvánosságrahozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Yálasztási Bizottság hatátrozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás aVe' l0. $-án,22I' s (1)bekezdésén, a223. $ (1)

bekezdésén, a224. $ (1)-(4) bekezdésein,24I' $ (1) _ (2) bekezdésén, 307lP. s Q)
bekezdés c) pontján alapul'

Bácsbokod, 2014' október 1 3.
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A Bácsbokodi Helyi Y á|asztási Bizottság
33 12014. (x.13.) hztározata melléklete

(4/2014. uIL 24.) IM rendelet 33. melléklete szerinti jkv.



JEGYZőKöNw A PoLGÁRMESTER-VÁLAsZTÁS EREDMÉNYÉnőI
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KészÜlt .L.9.''i'\.:..:'.i.:.:i}.:.'.. napján, a helyi választási bizotlság hivatalos helyiségében:
"L számú példány
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(MEGYE És rrrcptjtÉs/rővÁnosr KERÍLLET NEva

Érvénytelen

Jelölt neve

PoLGÁRM ESTER-vÁLAszTÁs

nemzetiség,azon' szavazat

A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma::

Urnában lév ő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

ytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma :

D=F+G, G=a jeloltenkénti szavazatok száma összesen
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A választás eredménye:

n n vansztás eredménytelen volt, mert a legtöbb
l-J 526y323[ot szerző jelöltek azonos számú szavazatot

kaptak.

A választás eredményes volt, a megválasáott
polgármester neve:

KÖr,ri'g5 lA's"LL;
azonosítója: l ,t tl


