189/2014. (X.13.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 329. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint –
Jegyzőkönyv a román területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről – állapítja meg
a Pest megyei román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának eredményét.
E határozat ellen csak 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 határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül 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 dokumentumként a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnál.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 16. napján 16.00 óráig megérkezzen. A
határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címét
- a kérelem benyújtójának 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 nyilvántartásbavételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 329. § (2) bekezdése alapján a területi
választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító
jegyzőkönyv alapján megállapítja a területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 66. §-a alapján a területi listák a rájuk leadott szavazatok
arányában szereznek mandátumot. Nem szerezhet mandátumot az a lista, amely a választókerületben leadott
érvényes szavazatok legalább öt százalékát - közös lista esetén legalább tíz százalékát, kettőnél több nemzetiségi
szervezet által állított közös lista esetén legalább tizenöt százalékát - nem érte el. A lista által megszerzett
mandátumokat a jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg. Ha a listán kevesebb jelölt van, mint a
lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem osztott mandátum betöltetlen marad. Eredménytelen a
választás, ha a kiosztott mandátumok száma nem éri el a testület működéséhez szükséges létszámot.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás
eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján Pest megyei román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014.
évi választásának részletes eredményét a határozat mellékletét képező eredmény jegyzőkönyvben állapította
meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4)
bekezdésein, 241. § (2) bekezdésén alapul.
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