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93 12014. (10.í5.) HVB határozat

HATÁRozAT

Gyömrő Város Helyi Választási Bizottsága a választásl eljárásról szóló 2013. évl
xXXVl. törvény 307/N. $ (2) bekezdésében foglaIt jogkörében eljárva jelen határozat'
melIékletét képező jegyzőkönyv szerint Jegyzőkönyv a kompenzációs listás
mandátumok kiosztásáró| . álIapítja meg Gyömrő Városban a helyi önkormányzati
képvise|ők és polgármesterek 2014. évi általános választásán kompenzációs lístás
mandátumok eredményét.

A vá|asztási bizottság e|sőfokÚ határozata e||en meghozata|átő| számított 3 napon be|Ü| a
kÖzponti névjegyzékben szerep|ő vá|asztópo|gár, je|ö|t, je|ölő szervezet, továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi szemé|y, jogi szemé|yiség né|kÜli szervezet a Pest Megyei
Terü|eti Vá|asztási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u, 7.) címzett fe||ebbezést
nyújthat be jogszabá|ysértésre hivatkozással úgy, hogy megérkezzen a határozatot hozó
vá|asztási bizottsághoz (Cím: 2230 Gyömrő, Fő tér 1'sz., e.mail: ieovzo@qvomro.hu, fax:
29330-078) |egkésőbb 2014. október 18-án (szombat 16.00 óráig). A fe||ebbezésnek
tartalmaznia ke|l a kére|em Ye. 223. $ (3) bekezdése szerinti a|apját, a benyújtójának nevét,
|akcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétő| (székhelyétő|) e|tér - postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának szemé|yi azonosítóját, i||etve ha a kü|foldön é|ő, magyarországi
|akcímme| nem rende|kező vá|asztópo|gár nem rende|kezik szemé|yi azonosítóva|, a magyar
á||ampo|gárságát igazo|ó okiratának típusát és számát, Vagy je|ö|ő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyi|vántartásba-véte|i számát. A fellebbezés tartalm azhatja
benyÚjtójának te|efaxszámát vagy elektronikus levélcímét, i||etve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy e|ektronikus |evélcímét. A fe|lebbezésben Új tények és
bizonyítékok is feIhozhatók'

!NDoKoLÁs

A Ve. 307/N. $ (2) bekezdése a|apján a he|yi vá|asztási bizottság az egyéni vá|asztókerü|eti
választás eredményéró| kiá||ított, jogerós jegyzőkönyvek a|apján megá|lapítja a
kompenzációs listás vá|asztás eredményét' A helyi önkormányzati képviselő-k és
po|gármesterek vá|asztásáról szó|ó 2010. évi L. törvény 15. s (1) és (2) bekezdése úgy
rende|kezik, miszerint a kompenzációs |ista a vá|asztókerÜ|etben osszesítéit
töredékszavazatok arányában kap mandátumot, me|y esetben töredékszavazatnak minősÜ|
az egyéni vá|asztókerÜletekben a je|ö|ő szervezet je|ö|tjére |eadott minden o|yan szavazat,
ame||yel nem szereztek mandátumot. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a közts
jelö|tekre |eadott töredékszavazatnak minősü|ő szavazatok a közos je|ö|tet állító jelö|ő
szervezetek kozös kompenzációs |istájára kerü|nek' A törvény 16. s (3) bekezdésénót< o;
pontja érte|mében nem kap mandátumot a közos kompenzációs |ista, ha a kettőné| több
jelö|ő szervezet á|ta| á||ított közös kompenzációs lista esetében a közos je|ö|tek a te|epülési
szinten összesített kompenzációs szavazatok tizenöt száza|ékát ném érték e|. A
kompenzációs listáró| a jelö|tek a beje|entés sorrendjében kapnak mandátumot. PE.
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eredmény megá||apításául szo|gáló jegyzőkönyv mintáját. a helyi önkormányzati képvise|ők

és polgármesterek vá|asztásán, váámint 
.a 

nemzetiségi önkormányzati képvise|ók

választásán a vá|asztáii irooár hatás[órébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes

szabá|yairól és a váÉsztási e|járásban násználandó nyomtatványokró| sző|ő 412014. (vl|.24.)

lM rendelet (a továobúro"n,|M rendelétj go melléklete,állapitja meg. A fenti jogszabályi

rendelkezések,valamint jelen rratarozai m,ellek|etét képező jegyzókönyv.figye|embevételéveI

Gyömrő Város Helyi Vá|asztási Bizottsága a rende|kező részben fog|a|taknak megfe|elően

döntott.

Jelen határ ozat aYe,2O2' $-án, a 3o7lN. S (2) bekezdésén, az lM rende]et 36. mellék|etén,

valamint a helyi önkormányzati képvisárories,porgármesterek vá|asztásáról szóló 2010' évi

L. törvény 15'$-án á, to.5-5n, 
" 

jogo*o.tatrót sloro tájékoztatás aVe. 221'$-án,223" s-

án,224. $-án a|apul'

Gyömrő, 2014' október 15.
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mandátum miatt a |istáról törölt

A fóvárosi kompenzációs |istán megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelöltek (csak fővárosi
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Kedvezményes nemzetiségi mandátum :
A kedvezményes nemzetiségi mandátumra jogosult nemzetiségek:
Azegyénivá|asztókerü|etekbenmandátumotszerzettképvise|őkre|eadottszavazatokát|agalF
Az egyéni választókerü|etekben mandátumot szerzett képviselőkre |eadott szavazatok át|agának 2l3-a:7_-_______1
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