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Tarjini Helyi Vrilasztisi Bizottsf g

29/2019. (X. 13.) szr[mf hathrozata

A Tarj6ni Helyi V5laszt6si Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB) Ta46n telepiil6s 001., 002. 6s 003.
szhmi szavaz6koi jegyz6k<inyve alapj6n eredm6ny-jegyz6kdnyvben rogziti 6s megSllapitja,
hogy

a) ahelyi onkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 2019. 6vi 6ltal6nos v6laszt6s6n Tarjhn
telepiil6 sen az e gy eni li stis k6pvisel6 -v6laszt6s eredm6nyes.

b) a me gv ftlasztott k6pviselok:

neve
jelci16

szewezete
jelolti azono-

sit6ia
kapott szava-

zatszhma

Schalkhammer Erika fiiggetlen 135 668

Dr. Martin Mih6ly fiiggetlen l4l 819

IIau Ferenc fi.iggetlen 157 617

Bereczkin6 Pilczinger Magdol-
na Miria fi.iggetlen 160 579

Schneider Martin ftiggetlen 186 674

Fiiliip Istvin fliggetlen 194 729

A HVB vhlaszthsi eredm6nyt meg6llapit6 jelen dont6se ellen
a) j o gszab 6lys 6rtd sre tcirt6no hivatko z6s s al,
b) a szavazatsz6ml6l6 bizottsfg szavaz6koi eredm6nyt meg6llapil6 dont6s6nek t<irv6nys6rto

volthra,vagy
c) a szavaz6kdri eredm6nyek 6sszesit6s6re 6s a v6laszt6si eredm6ny meg6llapit6sdra vonatko-

zo szab 6lyok me gs 6r16s 6re
tort6no hivatkoz6ssal lehet fellebbez6st benyrijtani. A fellebbez6st a kozponti n6vjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polg6r, jelolt, jelolo szervezet, tov6bb6 az igyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus lev6l-
ben nffithatja be.

A fellebbezlst a Tertileti V6laszt6si Bizotts6gnak (TVB) (2800 Tatabdnya, F6 t6r 4.) kell ci-
mezni, 6s a hathrozatot hoz6 HVB-n6l (2831 Tarjdn, R6k6czi F. u. 39.; e-mail:
ieg:rzo@,tatjan.hu ) kell eloterjeszteni irgy, hogy az legk6s6bb a hatilrozat meghozatalffiol
szfimitott 3. (harmadik) napon (2019. okt6ber 16.) 16.00 orhigmeglrkezzen a HVB-hoz. A
fellebbez6si hat6rido j ogveszto. A fellebbez6s illet6kmentes.

A TVB a fellebbez6sr6l - legk6s6bb - annak be6rkez6sdt6l szfrmitott 3. napon d6nt. A felleb-
bez6s a TVB ddnt6s6ig visszavonhat6, azonban a TVB a fellebbez6si eljrir6st hivatalb6l foly-
tathatja.



A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbez6s alapj6t (a ddnt6s meghozatala sor6n megs6r-
tett jogszabdly-hely megnevez6s6t), a fellebbez6st benyfjto nev6t, szem6lyi azonosit6jht,lak-
cimdtlsz5l<hely6t - 6s ha a lakcimdt6llsz6khely6t6l elt6r - postai 6rtesit6si cim6t.
A fellebbez6s tartalmazhatjabenyujt6j6nak elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbi-
zottjhnak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t. A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is fel-
hozhat6k.

Indokol6s

Avfilaszthsi elj6r6sr6l s2616 2013.6vi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 307/lr{.$ (1) be-
kezd6se alapjfn a helyi v6laszt6sibizottsilg a szavaz6kciri jegyzok<inyvek alapj6n cisszesiti a
az egy5ni list6s vSlaszths szavaz6kori eredm6nyeit 6s a Ve. 200.9-a 6rtelm6ben megilllapitja a
v6laszt6s eredm6ny6t.

A helyi <inkormanyzati kdpviselok 6s polgrirmesterek v6laszt5s6r6l sz6I6 2010. 6vi L. t6rv6ny
13.$ (1) bekezd6se szerint az egyeni listrln k6pviselok azok ajeldltek lesznek, akik a megv6-
laszthato k6pviselok szttma szerint a legtobb erv6nyes szavazatot kaptSk. Szavazategyenl6s6g
esetdn sorsolSssal kell megSllapitani,hogy az egyenlo szhmf szavazatot el6rt jeloltek koztil
melyik jelolt szerez mand6tumot.
A HVB a helyi dnkorm6nyzati kepviselok 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napj6n meg-
tartott vfilaszthsfinak villasztokertileti (telepiil6si) eredm6ny6t a hatdrozat mell6klete szerinti
eredm6ny-jegyz6kcinyv adatai alapjan a kcivetkez<ik szerint 6llapitotta meg:

a) Av6laszt6s napj6n anlvjegyz6kben szerepl6 v6laszt6polg6rok szhma 2.166f6
b) Aszavaz6son megjelentvhlaszt6polgSrok szhma: 1.263 fo
c) Aleadott 6rv6nyes szavazokszhma: 1.237 db

A leadott 6rv6nyes szavazok szirnhnak megoszl6sa a kapott szavazatok szitma szerint csdkke-
n6 sorrendben:

SOTSZ. nev
jelcil6 szerve-

zet neve
kapott szavazat

sz6ma

1 Dr. Martin Mih6ly fiiggetlen jekilt 819

2. Fiildp Istv6n fiiggetlen jelolt 729

J. Schneider Martin fiiggetlen jekilt 674

4. Schalkhammer Erika fiiggetlen jelolt 668

5. Hau Ferenc fiiggetlen jekilt 6r7

6.
Bereczkin6 Pilczinger Magdolna
M5ria fiiggetlen jelolt 579

Izeli Istv6n fiiggetlen jelolt 461

8. Eipl J6zsef fiiggetlen jel6lt 460

9. ArendSs Attila fiiggetlen jel<ilt 458

10. Groschl N6ndor Ferencn6 fiiggetlen jelolt 390

t1 G6bor Zolthn fiiggetlen jelolt 328



A Helyi Vrilaszt6si Iroda vezetdje a TPH/207-212019. (IL 5.) szfumihatlrozathvalTarjhntele-
piil6s tinkormfunyzati k6pviselo-testtilete megvhlasztand6 tagjainak szfrmdt 6 (hat) f6ben rilla-
pitotta meg, ez&t a megv6lasztott k6pviselok az 1-6, sorsz6m alatt szerepl6 jelciltek.

Ahathrozat a Ve. 44.$ (1) bekezd6s6n,46.6s 200.9-6n 6s a 307Atr.g (1) bekezd6s6n alapul. A
jogorvoslati jogot aYe.22l.g (l) bekezd6se es 241.9-a biztositja.

A fellebbez6s beny(rjthsfira vonatkoz6 szabhlyokat aYe. 223-224.,24L g-ai tartalmazzilk, fr-
gyelemmel a Ve. 10.$ (1)-(3) bekezd6seire. A fellebbez6s elbirhshrajogosult v6laszt6si szer-
vet (TVB) aYe.307lP.g (2) bekezd6s c) pontja nevesiti.

Az illet6kmentess6g az illet6kekr6l s2616 1990. 6vi XCru. tdrv6ny 33.$ (2) bekezdds 1. pont-
j6n alapul.

Ez ahatdrozat lsjegyz6konyvi mell6klete - helyben szok6sos m6don - aTarjhni Polg6rmes-
teri Hivatal hirdet6t6blaj6n20I9. okt6ber 13. napjdn, Tarjrln Kcizs6g Onkormrinyzatfunakhon-
Iap16n (www.tarjan.hu/19.php ) 6s az elektronikus Tarj6ni K6prijs6g has6bjain 2019. okt6ber
| 4 . napl 6n kerul ko zz1t6telre.

Ahathrozat kihirdet6se 20t9. okt6ber 73-6nmegtrirt6nt a HVB elnoke 6ltal.

T arjin, 2019. okt6ber I 3.

oyhn o zrDuzsdlllla

6laszt6si Bizotts 6s Elnoke,2, 'Helvi
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