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szfmf hathrozata

A Tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizottsfg (HVB) Tarjhn telepiil6s 001., 002. 6s 003. szhm.6 szavazokdrrjegyz6konyve alapjdn eredm6ny-jegyz6kdnyvbenrdgziti 6s meg6llapitja,hogy 2019.
okt6ber 13-an megtartott, a helyi cinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi 6ltal6nos vdlaszthsilnTarjttn telepiil6sen a polg6rmester-vAlaszt6s eredm6nlzes, av6laszt6polg6rok
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A HVB villaszthsi eredm6nyt meg6llapit6 jelen dont6se ellen
a) jo gszab 6lys6rt6sre tcirt6no hivatkoz6s s al,
b) a szavazatszhmlill6 bizottstry szavaz6koi eredm6nyt megdllapit6 dcint6s6nek torv6nys6rto
volthra, vagy
c) a szavaz6kori eredm6nyek osszesit6s6re 6s a villasztdsi eredm6ny megilllapit6sSra vonatkoz6 szab 6ly ok megs 6rt6s 6re
t<jrt6no hivatkoz6ssal lehet fellebbez6st benyrijtani. A fellebbezest a kozponti n6vjegyz6kben
szereplo v6laszt6polg6r, jelcilt, jelcilo szervezet, tovfhb| az [gyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szewezeL szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus lev6l-

nffithatja be.
A fellebbezdst a Tertileti V6laszt6si Bizotts6gnak (TVB) (2800 Tatabinya, F6 t6r 4.) kell cimezni, 6s a hathrozatot hoz6 HVB-n6l (283I Tarjhn, R6k6czi F. u. 39.; e-mail:
iegvzo@ta\an.hu ) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legkdsobb a hathrozat meghozatalilt6l
szdmitott 3. (harmadik) napon (2019. okt6ber 16.) 16.00 6rhigmeg5rkezzen a HVB-hoz. A
fellebbez6si hat6rid6 j ogveszt6. A fellebbez6s illet6kmentes.
A TVB a fellebbez6srol - legk6s6bb - annak be6rkez6s6tol szdmitott 3. napon dcint. A fellebbez6s a TVB dont6s6ig visszavonhat6, azonban a TVB a fellebbez6si eljdr6st hivatalb6l folyben

tathatja.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbezls alapjht (a dont6s megfiozatala sor6n megs6rtett jogszabSly-hely megnevez6s6t), a fellebbez6st benyrijt6 nev6t, szem6lyi azonosit6j6t, lakcim6tlsz6kJtely6t - 6s ha a lakcim6tol/sz6khely6t6l elt6r - postai 6rtesit6si cim6t.
A fellebbezls tartalmazhatja benffit6jdnak elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjinak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t. A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
Indokol6s
Avfilasztitsi elj6r6sr6l s2616 2013.6vi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 307/\I.$ (1) bekezd6se alapjan a helyi vSlasztrisi bizottsrig a szavazok<iri jegyzokonyvek alapjhn dsszesiti a
polgSrmester-villasztils szavaz6kori eredm6nyeit 6s a Ve. 200.$-a 6rtelm6ben megtilapitja a
villaszths eredm6ny6t.

A helyi <inkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6s6r6l sz6l6 2010. 6vi L. torv6ny
12.$ (2) bekezd6se alapjfin polg6rmester az ajelolt lesz, aki a legtdbb 6rv6nyes szavazatot
kapta.

A HVB

a helyi dnkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napj6n megtartott vfilasztilshnak villaszt6keriileti (telepiil6si) eredm6ny6t a hatlrozat mell6klete szerinti
eredm6ny-jegyz6krinyv adatai alapjfin a kdvetkez<lk szerint fllapitotta meg:

a) Av6laszt6s napjdn anfvjegyz6kben szerepl6 v6laszt6polg6rok

szhma;

szhma
c) A leadott 6rv6nyes szavazokszilma:

b) Aszavaz6son megjelentvillaszt6polgrirok

2.166 f6.
1.263 fo.
1.258 db.

d) A leadott 6rv6nyes szavazok szitma a jeldltek kcizdtt a kdvetkez6k szerint oszlik meg:
1.

Klinger Tamfs fiiggetlen jelolt

575 szavazat

2. Szantner G6bor fiiggetlen jeldlt
3. Marx Erno fiiggetlen

128 szavazat

jelolt

555 szavazal

Mindezek alapjfin a HVB a rendelkezo r6szben szerepl6 dont6st hozta.
Ahatfirozat a Ve. 44.$ (1) bekezd6s6n, 46.6s 200.$-6n 6s a 307A{.$ (1) bekezd6s6n alapul. A
jogorvoslati jogot aYe.22I.$ (1) bekezd6se 6s 241.$-abiztositja.

A fellebbez6s benffithsfna vonatkoz6 szab6lyokat aYe. 223-224.,241.9-ai tadalmazzhk, frgyelemmel a Ve. 10.$ (1)-(3) bekezd6seire. A fellebbez6s elbirhshrajogosult villaszthsi szervet (TVB) aYe. 3011P.,$ (2) bekezd1s c) pontja nevesiti.

Az illet6kmentess6g az illetdkekr6l sz6l6 1990.6vi XCru. tcirvdny 33.$ (2) bekezd6s l. pontjhn alapul

Ez ahatfrozat lsjegyz6kcinyvi mell6klete - helyben szok6sos m6don - aTarjhni Polg6rmesteri Hivatal hirdet6t6bl6jdn2019. okt6ber 13. napj6n, TarjfnK<izs6g 0nkorm6nyzatdnakhonlap16n (www.tarjan.hu/19.php ) 6s az elektronikus Tarj6ni K6prijs6g has6bjain 2019. okt6ber
I 4 . napl 6n kerul ko zz6I6telre.
Ahatilrozat kihirdet6se 2019. okt6ber l3-6nmegtort6nt a HVB elndke 6ltal.

Tarj6n, 2019. okt6ber 1 3.
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