
Határozat

a telep ülésÍ n emzetÍsé gí önko rmány zatÍ képvis el ő v á.JLlsztáts eredményén ek

megállapításához

A Bácsbokodi Helyi VálasztásÍ Bizottság
35 l 20l 4. (x. 1 3.) határozata

A(z) Bácsbokodi Helyi Választási Bizottság német nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2014. év október 12. rupjátrah'tnlzött általános választását a Bács-Kiskun
megyei Bácsbokod településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásáról készült szavazőköi jegyzőkönyv alap1án a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában
meghozta a következő

határozatotz

A(z) Bácsbokodi Helyi YáIasztásíBizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők
2014. év okÍóber 12. napjára kítlu,öÍt általános választásán a Bács-Kiskun megyei
Bácsbokod településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
váiasztásának eredményét a német nemzetiség tekintetében, jelen határozat
mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített ''Jegyzőkönyv 

a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről'' című
j egyzőkönyv szerint á|Iapítja meg.

A Bácsbokodi Helyi Yálasztásí Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatánakhirdetőtábláján, és a www.bacsbokod.hu
honlapon.

A határozat ellen annak megbozatalátől számitott 3 napon belül a központi
névjegyzékben szereplő választőpolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az igyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélktili szewezet személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Bács-Kiskun Megyei Területi
YáIasztási Bizottsághoz cimzeI| fellebbezést nÉjthat be a Bácsbokodi He1yi
Yá|asztási Bizottságnál (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u' 80., fax:79l45I-
311, e-mail jegyzo@bacsbokod'hu). A fellebbezést úgy kell benyűjtani, hogy az
legkésőbb 2a I 4' október I 6. napján 1 6. 00 őrátg megérkezzen.

A v álasztási b izotts ágn ak a v áIasztás eredmény ét me gáIlapító dönté se ell en

a) a szavazatszámláIő bizottság szavazőköi eredményt megállapító döntésének
törvénysértő voltára, vagy
b) a szavazoköi eredmények összesítésére és a választási eredmény
megáILapítására vonatkoző szabáIyok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
benffitani.



A szavazatszámlálő bizottság szavazőköi eredményt megállapító döntése ellen csak
a válasúási bizottságnak a váIasztási eredményt megállapító döntése elleni
fellebbezéssel együtt van helye.

A fell ebb ezé snek tartalmanti a ke 1l

a) a kérelem a váIasztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a

továbbiakban: Ve.) 223.5 (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét' lakcímét (székhelyét) és - ha a |akcimétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
c) a kérelem benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a k{ilfoldön é1ő,

mawaroÍszági lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgátrságát igazolő okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szervezetvagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tarta\mazhatja benyújtójának telefaxszámát vaw elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbizottjának nevét és teLef,axszámát vagy
elekÍronikus levélcímét.

Indokolás

A Nemzeti YáIasúási Bizottság 2014. július 29. napján kelt 112812014. számí
határozatával a Bács-Kiskun megyei Bácsbokod településen a német nemzetiség
tekintetében kittlzte települési nemzetiségi önkormányzati képviselők válasáását. A
hatétrozat értelmében a megválasztbatő képviselők száma4 fő'

A nemzetiségek jogairól szóló 20ll. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.)
65. $-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
eredményes, ba legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválaszthatő
képviselők száma. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes
választáson a megváIaszthatő képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapJák.

Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számí
szavazatot elért jelöltek köZül melyik szerez mandátumot.

A Ve. 14. $ (1) bekezdése rögziti, hogy a váIasztásí bizottságok aválasztőpolgárok
fiiggetlen, kizárőIag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a
válasúásí eredmény megáiIapitása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendj ének helyreállítása.

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

A Ve. 199' $-a kimondja, hogy a szavazatszámlálő bizottság a szavazatok
megszátmlálásátkövetőenmegállapit1aaválasztásszavazókörieredményét.

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



A Ve. 328. $ rögzíti, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választás
eredményétahelyiváIasztásibizottságá,IIapítjameg'

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő váIasztás eredményónek
megáIlapitására szolgálő jegyzőkönyv mintáj át a helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatásköréb e tartoző feladatok végrehajtásának részletes
szabáIyairől és a választási eljárásban haszrálandó nyomtatványokról szó(o 4l20I4.
(VII. 24') IM rendelet 47. melléklete állapítja meg.

A Helyi Yálasztási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazőköi
jegyzőkönyv alapján összesítette Bácsbokod településen a német nemzetiség
tekintetében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott
szavazatokat és megállapitotta a válasúás eredményét, melyet két eredeti példányban
elkészített ,,Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
v álasztásának eredményéről'' című jegyzőkönyvbe foglalt'

A*Ve. 49' s Q) bekezdés értelmében aváIasztásibizottság ahatározatát - a személyes
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Yá|asztási Bizottság a

nyilvánosságrahozataltekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett'

A Helyi Yálasztási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás aVe. 10. $-án, 22I' s (1) bekezdésén, a 223. $ (1)

bekezdésén, a 224. $ (1)-(4) bekezdésein,24I' $ (1) -(2) bekezdésén, 330. $ (2)

bekezdés c) pontján alapul'

Bácsbokod, 2014. október 1 3.



A Bácsbokodi Helyi Y áiasztátsi BÍzottság
3512014. (x.13.) határozata melléklete

(4/2014' aI. 24.) IM rendelet 47. melléklete szerinti jkv')
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A választás eredménves 1
A választás dedma;ftaén, időközi választást kell tartani.

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

miatt sorsolással állapította meg :
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent választópolgá rok
száma:

Urná ban lév ő, bély egzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma :

Érvényes szavazóla pok száma :

TELEPULESI NEMZETISEGI ONKORMANYZAT VALASZTASA

Jelölt neve azonosító szaVaZat
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