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levélcímét,
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szóló 20]0, évi L,
önkormányzati képviselök és polgáme§terek rálasaiisáról
jelöllek
,; ;;, ábbt"iÚ, Ói,it,l t:, §-a izeinr az egyéni tistán képvi§elök azok a
érvényes szavazatot
i..r".i,.r.il a megviiiasahitó képviselők szíma szerint a legtöbb
az egyenlő szri,rnú
kantak. Szavazatesyenlöség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy
lista jelöltjét
l;iirlt"r.--Ű"tiL ."ryir. szerez mandátumot, Ha az egyéni
kell, és helyébe a következö
Ó;ár-;;,"-.k;;gválasáottá&, Ú egyéni listáról törölni
legtöbb szavazatot €lért jelölt lép.
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Az övit, 5, § ( |) A l0 ooo_nél több takosú településen es a fövárosi
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,.*.r.U.n - .gyeni váiasn ókerületben és kompenációs listan -
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mandátumhoz.
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kompenációs listás mandátumok sáma:
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,álasztókerületek
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d) l00 000 lakosig 14 egyéni vála§ztókerületi és 6 kompenzációs

mandátum.
nő az egyéni válasáókerüIetben, és
(3) Minden további 10 000 lakos után eggye|
-kómpenzációs
listán válasáott képviselők
minden további 25 000 lakos után eggye| nő a
szAma.

iroda vezetóje €7 általános
306. § (2) bekezdése éítelmébena helyi vála§ztá§i
er"ed" februfu l5_ig határozalban áIlapitja meg a _képviselő{estület
vezetójének határozata
"ar"*a,
,"g.rar".ááJ-i"giuinut "",i-it. A helyi váiasztási iroda
települesi ön-k,ormányzati képviselók
értelmében Uppony településen a megvátÁaandó
száma 4 íii.
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,
hogy a válaszá§i bizonságok a szAvazAlszilrnláló
a.törvénynek aláfendelt
ilr",i;Ur"U "O'i,ni.iaö--^ "ariáJp"rg"á,"l fiiggetlen, kiárólag
.]."a[g* ra"á," "álasaási eredmény rnegállapitása, a válasaások
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A Ve 14 6 r|tbekezdése rögzíti,
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és §zük§ég esetéíl
tisztaságának, törvénye§ségének biáositása, a pártatlanság érvényesíté§e
a választás törvényes lendjének helyreállíLisa.

bizottság az ügy ádemében határozatot,
§ (1) bekezdése értelmében a választási
jegyzökönyvbe foglalt döntést hoz,
az eljárás sirrtr felmerült minden egyéb kérdésben

A ve. 44,

A Ve, l99. §-a kimonrlja, hogy a szavazAtszíLínláló bizottság
követően m€állapítja a vála§áás szavazóköri eredményét,

a szavazatok m€gsámlálását

bekezdése §zerint a szavazóköIi, valamint a váiasztrási eredményról
jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve.

202. §

(l)

(1) bekez<tése értelmébena helyi választási bizottság a szavazóköli
egyéni listás
atupirin Ossr".iri a polgámesler-válaszás, valamint az
lepvzoktinvveL
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J" egy"ni válasaókertileri válasaás szavaáköri eredményeit, és

A ve, 307N, §

megállapítja a válasáás eredményét.

m€g|íllapításfua szolgáló
települési önkormányzati képviseló válasaás eredményének
válasaá,sán,
i.nvzöLOnvv mintáiál a helyi önkormanyzati képviselök és polgármesterek
á*o..,lnv-ti kepviielök válasarisán a_,vá]aszási irodák
a válasáási
"..rJ,;"ed
fe-iadatok végrehajtásan'ak részletes szabályairól és
tartozó
t
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Bizotlság a fenti rendelkezé§eknek megíelelően a szavazókőti
o-..,".i,.n" Uppony település_.válasáókeniletben a települé§i

eredményét,
rep.iiselókre leadon szavazaiokat és megáIlapitotta a válasáá§
."i""i tei eredeti példányban elkészített,,szavazóköri jegyzókönyv a képviselő_testüIet
tagjáinak válasaásti,ról" cimú jegyzőkönyvbe foglalt,

bizottság a hatáíozatát - a személyes
választási. Bizottság a nyilvánosságra
iendelkező részben foglaltak szerint intézkedett,

A Ve, 49, § (2) bekezdés értelmében a választási
ti"eLü""r _ nyilvIí,rrosságra hozza. A Helyi
"au,ot
t oáa i"nnt"tet.o
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jogszabályhelyeken, a
Választási Bizottság hatfuozata a fentiekben hivatkozott
jogorváoatrot szoto tájékoáaiás a Ve, 10, §-an, 221, § (1) bekezdésén
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bekezdésén,307/P,
(l)bekezdésén,a 224. § (l)-(4) bekezdésein, 24l , § (l) -(2)
(2) bekezdés c) pontján alapul.
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