A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság
53/2014.(X.13.) számú határozata
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 307/O. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a
helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek 2014. évi választásán, a Somogy megyei
önkormányzati választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi választásán az eredményes Somogy megyei önkormányzati
választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Mandátumhoz jutott listák, a megyei listáról megválasztott közgyűlési tagok:

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Sárdi Árpád Lajos

Mandátumok száma
1

DK
Dr. Kolber István

1

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Kesztyüs Attila
Ander Balázs
Gombai Győző

3

SOMOGYÉRT Egyesület
Dr. Gyenesei István László
Kövér István Attila

2

FIDESZ-KDNP
Jakó Gergely András
Karvalics Ottó János
Mészáros Miklós
Holovits György Huba
Dr. Balázs Árpád
Huszti Gábor
Füstös János
Bátori Zsolt
Biró Norbert

9

Mandátumhoz nem jutott listák:

JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG

Érvényes szavazat
398

SOMOGY POLGÁRAIÉRT EGYESÜLET

1256

EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

1659

2

A megyei listák által megszerezhető mandátumok száma 16, a megyei listák a
választókerületben leadott érvényes szavazatok 5%-át, illetve közös jelölő szervezet esetén
10%-át elérték. Az 5%-os mandátumszerzési határ: 5162 érvényes szavazatot jelent, a 10%-os
mandátumszerzési határ: 10.324 érvényes szavazatot jelent.
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 levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (7400 Kaposvár, Fő u. 10., e-mail:
tvi@som-onkorm.hu; fax: 06/82/510-181). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 2014. október 16-án, csütörtökön 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell, hogy jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen nyújtják-e be, a kérelem benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezési eljárás illetékmentes.
Indokolás
A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi választásán, a Somogy megyei önkormányzati választás
eredményének megállapítása tárgyában 2014. október 13. napján ülést tartott.
A Ve. 307/O. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzati választás eredményéről
kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási irodák a területi választási
irodához szállítják. A (2) bekezdés szerint pedig a területi választási bizottság a szavazóköri
jegyzőkönyvek alapján megállapítja a megyei önkormányzati választás eredményét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Öjtv.) 19. § rendelkezik a megyei listás választás eredményének
megállapításáról. A megyei listák a leadott szavazatok arányában, a 17. § (5) bekezdésében
meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. A megyei listás választás
eredményét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014.(VII.24.) IM rendelet 39. sz. mellékletének mintája szerinti
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Fentiek alapján a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A határozat Ve. 307/O. § (1), (2) bekezdésein, az Öjtv. 19. §-án, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) az
illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

