SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
100/2014. (X.12.) HVB HATÁROZATA

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
tv. (a továbbiakban: Ve.) 14. §-ában, 200. §-ában, valamint 307/N. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
Szekszárdon a 06. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményét – a
06. sz. választókerület szavazóköreiben kiállított „SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL” elnevezésű jegyzőkönyvek összesítése alapján, a
„JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL”
elnevezésű, a Helyi Választási Bizottság által kiállított jegyzőkönyvben részletezett adatokkal - az
alábbiak szerint állapítja meg:
Szekszárdon a 06. sz. választókerületben a választás eredményes volt,
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán indult
egyéni választókerületi képviselő-jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, és így
a 06. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJE:

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
a FIDESZ-KDNP
jelölő szervezet jelöltje.

Jelen határozat mellékletét képezi a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítését tartalmazó, a Helyi
Választási Bizottság által kitöltött „JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL” elnevezésű, a 06. sz. választókerületre vonatkozó jegyzőkönyv.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. A választási

bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság
szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri
eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok
megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon,
hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig
megérkezzen a választási bizottsághoz. A határidő jogvesztő. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
– ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a
külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés
elbírálására jogosult (Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Szent István tér 1113. Postacím: 7101 Pf. 82.) választási bizottsághoz.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése szerin a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi
választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról szóló 2010. évi L. tv. (a továbbiakban:
Övjt.) 14. §-a értelmében az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.

A Szekszárdi Helyi Választási Bizottság a Szekszárdi 06. sz. választókerület szavazóköri eredményt
tartalmazó jegyzőkönyvei alapján megállapította a választókerületi választás eredményét, melyet a
határozat mellékletét képező „JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL” elnevezésű jegyzőkönyvben rögzített.

A bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot, 443 darabot Csillagné Szánthó
Polixéna, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet jelöltje kapta, így a Szekszárd - 06. számú
választókerületben önkormányzati képviselőként mandátumot szerzett.

A Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi képviselőválasztás eredményét Szekszárd 06. sz.
választókerületében - a fentiekre tekintettel – a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

A határozat a Ve. 14. § (1) bekezdésén, 200. §-án, 202. § (1)-(2) bekezdésén, 307/N. § (1)
bekezdésén, valamint az Övjt. 14. §-án alapszik. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a,
241. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai, valamint 307/P. §(1)-(2)
bekezdései rendelkeznek. Az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Tv. 33. § (2) bekezdésének 1. pontján alapszik.

