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Balassagyarmati Helyi V6laszt6si Bizotts6g a helyi dnkormdnyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okl6ber 13. napjrira trt:fiziitt 6ltaliinos v6lasfi6sin a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6sen az egydni valaszt6keriiteti k6pvisel6 v1lasztitsirol kdsziilt
szavaz6kdti jegyzSkdnyvek alapjrln az egydmviilaszt6kerrlileti k6pvisel6-v6laszt6s eredm6ny6nek
meg6llapitdsa tirgy 6ban meghozta a k6vetkez6

hatfrozatotz

A

a

Balassagyarmati Helyi YhIasrtfusi Bizotts6g
helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s
polgrirmesterek 2019. okt6ber 13. napjna kttttziitt 6ltalinos villasrtisdn a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6sen a 01. szitmiv5laszt6kertiletbern az egylruv6laszt6kertileti kepvisetOviiasztirs eredm6ny6t jelen hatinozat melldkletdt k6pez6, 6s k6t eredeti p6ldrlnyban elk6szitett
,,Jegyz6k0nyv az egyeni v6laszt6keriileti k6pvisell-villasztds eredm6ny6r6l" cimti jegyz6kdnyv
szerint 6llapitja meg.

A Balassagyarmati Helyi V6lasztrisi Bizottsrlg elrendeli ahatirozatkozzetetelet Balassagyarmat
Onkormrlny zatinakhirdet6tribl6j6n, 6s a balassagyarmat.hLu megnevez6sti honlapjrin

A

hat1rozat ellen annak meghozatalfit6l szimitott 3 rurpon beliil a kcizponti n6vjegyzdkben
szerepl6 v6Iaszt6polg6r, jeltilt, jel<il6 szervezet, tovribb6 az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen. lev6lben, telefaxon vagy elektronikus
levdlben a N6gr6d Megyei Teriileti Vrflasztrisi Bizottsrig.hoz cimzett fellebbez6st nyrijthat be a
Balassagyarmati Helyi Vrllasztdsi Bizottsrignr{l (2660 Balassagyarmat, Rrik6czi fejedelem tft 12.
sz{rn,telefax: 06-35-300-782;e-mulcim:valasztas@,balai5Agg.rrnat.h$. A fellebbez6st rigy kell
benytjtani, hogy az legk6s6bb2019. okl6ber h617. napjrfun 16.00 6r6ig meg6rkezzen.

Avillasdirsi bizotts6gnak a viiasztits eredm6ny6t meg6llapit6 drint6se ellen
a) a szavazatsz{mlll6 bizottstig szavaz6kdi eredmdnyt meg6llapit6 d<int6s6nek
tdrv6nys6rt6 voltrira, vagy
b) a szavaz6ktiri eredm6nyek 6sszesit6s6re 6s a vilasAitsi eredm6ny megilLlapititsira
vonatkoz6 szab6lyok megsdrt6s6re hivatkoz6ssal k:het fellebbezdst benyrijtani.
Aszavazatszimlii6 bizottsri szavazikiin eredm6nyt megrillapit6 drint6se ellen csak avilasa.itsi
bizotts6gnak avilasztitsi eredmdnyt megfllapit6 dont6se elleni fellebbez6ssel egyiitt van helye.

A fellebbez6snek tartalmania kell
a) a k6relem avil,asrtisi eljanlsr6l szal6 2013. 6vi X)O(VI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ve.)
223. g (3) bekezddse szerinti aLapjfit,
b) a k6relem benyujtd:{nak nev6t, iat"i-et (szekhely6t) 6s - ha a lakcfmdt6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesitdsi cfm6t,
c) a k6relem benyujt6janak szem6lyi azonositqfit, illertve ha a kiilftilddn 616, magyarcrszfugi
lakcimmel nem rendekezl v6laszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar 6llampolgarsilgfitigazol6 okiratrinak tipusrilt 6s szitmift,vagy jel<il6 szewezetvagy
m6s szervezet eset6ben a bir6srigi nyilv6ntarkisba-v6teli sziurnifi.
A fellebbez1s tartdmazhatla benyujt6jiinak telefaxszAmifi vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesft6si megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszlm6t vagy ek:ktronikus lev6lcim6t.

Indokol6s

A helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterckv6laszths6r6l s2616 2010.6vi L. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: 6vjt.) 5. $szerint
,,(l) A 10 000-n6l tdbb lakosri telepiil6sen 6s a f6viirosi kertiletben a k6pvisel6k vegyes villasztflsi
rendszerben - egydni v6laszt6keriiletben 6s kompenzlci6s listdn - jutnak mand6tumhoz.

(2) Az egydni viilaszt6keriiletek 6s a kompenzilci6s lislis mand6tumok sz6ma:
a) 25 000 lakosig 8 egy6ni v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s listis mand6tum,
b) 50 000 lakosig l0 egy6ni vrllaszt6keriileti 6s 4kompenzici6s list6s mand6tum,
c) 75 000 lakosig 12 egyln v6lasd6keriileti 6s 5 kompenz6ci6s listris mand6tum,
d) 100 000 lakosig 14 egy5ni v6laszt6keriileti 6s 6 kompenz6ci6s listrls mand6tum.
(3) Minden tov6bbi 10 000 lakos ut6n eggyel n6 az egy6ni v6laszt6kertiletben, 6s minden tov6bbi
25 000 lakos ut6n eggyel n6 a kompenzilci6s listln v6lasztott k6pvisel6k szitma.

helyi v6lasnhsi roda vezet1je az iital{nos viilasztils
dvdben februiir 15-ig hatarozatban illlapitja meg a k6pvisel6-testtilet megv6lasztand6 tagiainak
szitmSt. A helyi vilasrtfusi iroda vezetdrj6nek hatarozata 6rtelm6ben Balassagyarmat telepiil6sen a
megv6lasztand6 telepiil6si 0nkorm6nyzati k6pvisel6k szAma 12 f6, melyb6l 8 egydni

A Ve. 306. $ (2)

bekezddse 6rtelm6ben a

v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s listris.

Az Ovjt. 14. $-a szerint azegyent vdlaszt6kertiletben aza jelllt lesz k6pvisel6, aki a legtObb
6rv6nyes szavazatotkapta. A v6laszt6s szavaz6lapjinav6laszt6polg6r egy jeldltre szavazhat.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se figziti, hogy a vilasztitsi bizotts6gok avilasil6polgrlrok fliggetlen,
kizitr6lag a tcirv6nynek alarendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata av6lasrt6si eredm6ny
megdllapit6sa, a vSlasztrlsok tisztas6grinak, tdrv6nyess6gdnek biztositasa, a ptlrtatlans6g
6rv6nyesft6se 6s sztiks6g eset6n avillaszths tdrvdnyes rendj6nek helyreSllitasa.
az SZSZB kiv6tel6vel az igy
bekezd6se 6rtelm6bern a vfulasrtAsi bizotts6g
6rdem6ben hatfurozatot, az ellirhs sor6n felmer0lt minden egy6b k6rd6sben jegyz6kdnyvbe foglalt
d0nt6st hoz.

-

A Ve. 44. $ (1)

A Ve. 202. g (1)
j

bekezd6se rdgzfti, hogy
egyz6kdnyvet kell k6sziteni.

a

-

szavaz6kdri, valamint a villasrthsi eredm6nyr6l

A Ve. 307/I.{. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a helyi viiasztitsi bizotts6g a szavaz6kdri
jegyz6kdnyvek alapjan <isszesiti a polgiirmester-vfulaszths, valamint az egy5m listds viilaszt6s
vagy az egy6ni v6laszt6ker0leti vrilasztils szavaz6kdri eredm6nyeit, 6s meg6llapitja a vhlaszths
eredm6ny6t.

A

az egy6ni v6laszt6kertileti k6pvisel6-viiasztds

eredm6ny6nek meg6llapitasfua szolg6l6
jegyz6k0nyv mint6j6t a helyi tinkormlinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6sdn, valamint
a nemzetis6gi onkorminyzati k6pvisel6k v6lasfi6sin a v6lasil6si iroddk hat6skdr6be tartoz|
feladatok v6grehajtSs6nak rdszletes szab6lyair6l 6s a vhlasztdsi eljdr6sban hasm6land6
nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019. ryil. 30.) IM rendelet 33. mell6klete 6llapitja meg.
fenti rendelkez6seknek megfelel6enaszavaz6ktiri jegyz6krinyvek
alapjdn dsszesitette Balassagyarmat teleptil6s 01. sz6mri v6laszt6keriilet6ben a k6pvisel6-testiilet
tagSaira leadott szavazatokat 6s megSllapftotta a villasrtits eredm6ny6t, melyet k6t eredeti
p6ldrinyban elk6szitett ,,Jegyz6k0nyv a kdpviselb-vilasztirs eredm6ny6r6l" cimii jegyz6kdnyvbe
foglalt.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g

a

A Ve. 49. $ (2) bekezd6s 6rtelm6ben aviiasztitsibizattsitg ahatirozatfut - a szem6lyes adatok
kivdtel6vel - nyilvr{noss6gra hozza,. A Helyi Vrilaszkisi Bizotts6g a nyilviinoss6gra hozatal
tekintetdben a rendelke z6 rcszben foglaltak szerint int6zlcedett

A Helyi V6laszkisi Bizottsdg Intirozata a fentiekben hivatkozott jogszabillyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 tajdkonaas a Ve. 10.
S-6n,221. g (1) bekezd6s6n, a-ZiZ. g 1t) be[ezd6s6n,
a224. $ (1)-(4) bekezddsein, 241. S (1) - (2) bekezd6s6n,307/P. g (2) bekezd6s t) pontjan atapul.
Balassagyarmat, 2019. okt6ber I 4.
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Palik Ferenc
a Balassagyarmati Helyi Vdlasztrlsi Bizotts6g
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