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A Tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g (HVB) Tarjtu teleptil6sen 2019. okt6ber l3-hn megtar-
tott telepiil6si nemzetis6gi tinkormfnyzati k6pviselovilasztds eredm6ny6t - a szavazatszfiml|-
16s alapjan - eredm6ny-jegyzokdnyvben rogziti 6s megrillapitja, hogy

a) Tarjan teleptildsen a teleptil6si n6met nemzetis6gi <inkorm6nyzati kdpvisel6k vdlaszt6sa
eredm6nyes.

b) a me gv illasztott k6pvisel6k neve :

neve
jekil6

szewezete
jelolti azono-

sit6ia
kapott szava-

zatszflma

Schneidern6 Bachmann Agnes

KEM
N6met

.. Kisebbs6gi
Onkorm6nyzatok

Szovets6ge

159 308

Gr6fn6 Miiller Csilla 168 265

Fiiliip Istvin r32 323

Bereczkin6 Pilczinger Magdol-
na Miria tr4 237

Arendis Attila 177 206

A HVB-nak avLlasztds eredm6ny6tmeg6llapit6 jelen d<jntese ellen
a) jo gszabSlys6rt6sre tort6n6 hivatkoz6ssal, vagy
b) a v 6laszt6si eredm6ny m e g 6l I ap itds itr a vo natko z 6 szab 6ly ok me gs 6rt6 s 6re
t<ift6no hivatkoz6ssal lehet fellebbez6st benyriitani a hathrozat meshozatalfit6l szhmitott 3
(h6rom) napon beliil.

Fellebbez6st nyfjthat be a nemzetis6gi nevjegyzdkben szerepkl v6laszt6polg6r, jel<ilt, jelol6
szervezet, tov6bb6 az igyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili
szew ezet szem6lyes en, I ev6lb en, v a1y elektronikus lev6l form6j 6b an.

A fellebbezdst a Teriileti Vdlasztrisi Bizottsrignak (TVB) (2300 Tatabfnya, F6 t6r 4.) kell ci-
mezni, 6s a hathrozatot hoz6 HVB-n6l (2831 Taqdn, R6k6czi F. u. 39.; e-mail:
jeLvzo@.tarjan.hu ) kell el6terjeszteni rigy, hogy az legk6s6bb a hathrozat meghozatalfitol
sz6mitott 3. (harmadik) napon (2019. okt6ber 16.) 16.00 6rhigmeglrkezzen a HVB-hoz. A
fellebbezdsi hat6rid6 j ogveszto. A fellebbez6s illet6kmentes.

A TVB a fellebbez6sr6l - legk6sobb - annak be6rkez6s6t6l szilmitott 3. napon dcint. A felleb-
bez6s a TVB dont6s6ig visszavonhat6, azonban a TVB a fellebbez6si elj6r6st hivatalb6l foly-
Iathatja.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbez6s alapjSt, a k6relem benyujt6j6nak nev6t, lak-
cimet/sz6khely6t 6s - ha a lakcim6tol/sz6khelydt6l elt6r - postai 6rtesit6si cim6t, a k6relem
benffit6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a ki.ilftildiin 6lo, magyarorsz6gi lakcimmel
nem rendelkez6 v6lasztopolghr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a magyar rillampol-



A
ni.

girsagdt igazol6 okirat6nak tipus6t es szirmffi, vagy jelol6 szervezet vagy m6s szervezet ese-
t6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli sz6mot.

A fellebbezls tartalmazhatja benyujt6j6nak elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si meg-
bizoltjhnak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t.

A fellebbez6sben rij tenyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.

A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

Av6laszt6si elj6rdsr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. torv6ny (Ve.) 200.9-a szerint a v6laszt6si bi-
zotlshg meghllapitja av6laszt6s eredm6ny6t. A Ve. 328.$-a alapjdn a telepiil6si nemzetis6gi
dnkorm6nyzativillasztds eredm6ny6t a helyi vdlaszt6si bizottshg 6llapitja meg.

Ve. 202.$-6nak (1) bekezd6se alapjan avillaszthsi eredm6nyftl jegyzt5kiinyvet kell kdszite-

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20Il.6vi CLXXIX. torv6ny (Nektv.) 65.9-5nak (1) bekezd6se
alapjdn a telepiil6si nemzetis6gi <inkormfinyzati k6pviselok vilIasztSsa eredm6nyes, ha leg-
al6bb annyi jeldlt kap szavazatot, mint a megv6laszthat6 k6pvisel6k szfuma. A Nektv. 65.g-
6nak (2) bekezd6se szerint a k6pvisel6k azok a jel<iltek lesznek, akik az eredm6nye s v6laszt6-
son a megv6laszthat6 k6pvisel6k sz6ma szerinti legtcibb szavazatot kapj6k. A Nektv. 65.9-
6nak (3) bekezd6se szerint szavazategyenl6sdg esetdn sorsol6ssal kell meg6llapitani,hogy az
egyenlo szhmu szavazatot eldrt jeldltek koziil melyik szerez mand6tumot.

A HVB a szavazatszhmlillils sorfn meg6llapitotta, hogy Tarjhn teleptil6s 001., 002. 6s 003. sz.
szavazalszhml6l6 bizottsSgai 6ltal a Helyi Yillaszthsikodilhoz besz6llitott 6ltal6nos szavaz6-
kciri jegyz6kiinyvek 6s a nemzetis6gi szavaz6lapokat tartalmaz6boitlkok alapj6n

a) anemzetis6gi n6vjegyz6kben szereplo villasztopolg6rok sz6ma; 504 fb

b) aszavaz6sonmegjelenLvillaszt6polgdrok sz6ma: 410f6

c) aleadott 6rv6nyes szavazokszlma: 401 db

A leadott 6rv6nyes szavazok szhmfunak megoszl6sa a kapott szavazatok sz6ma szerint csokke-
n6 sorrendben:
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1. Fiilop Istv6n
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2. Schneidem6 Bachmann Asnes 308

3. Gr6fn6 Miiller Csilla 265

4.
B ereczkin6 P llczinger Magdolna
ll4hi'a 237

5. Arendds Attila 206

6. Groschl NSndor Ferencn6 177

7. Bokrosn6 Hau K6rmen 172



A Nemzeti Y6laszI6si Bizotts6g a 18312019. (VII. 30.) sz6mri hatdrozathval (5. mettiktet) Tar-
j6n teleptil6s n6met nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6-testiilete megv6lasztand6 tagjainak
szilmht 5 (60 foben illapitottameg, ezert a megviilasztott k6pvisel6k az 1-5. sorsz6m alatt
szerepl6 jel6ltek.

Ahathrozat a ve. 10.$-6n, 44.$-6n,200.$-an, 328.$-6n, a Nektv. 65.g-6n, a jogorvoslatr6l
sz6I6 tdj5koztatils aYe. 22L $-6n 6s 223-225.5-ain, az illet6kmentess6g az illet6kekr6l sz6l6
1990. 6vi XCilI. tdrv6ny 33.$ (2) bekezd6s6nek t. pontj6n alapul.

Ez ahatfurozat lsjegyz6k<inyvi mell6klete - helyben szok6sos m6don - a Tarj6ni Polgrirmes-
teri Hivatal hirdet6t6bl6jSn20lg. okt6ber 13. napjhn,TarjdnKdzs6g Onkormdnyzat6nakhon-
lapjin (www.ta4ian.hu/19.php ) 6s az elektronikus Tarj6ni K6prijs6g has6bjain 2019. okt6ber
I 4 . napl 6n kerul kd zz5t6telre.

Aharhrozatkihirdet6se 2019. okt6ber l3-anmegtort6nt a HVB elndke 61tal.

Tarjhn, 2019. okt6ber 14.
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