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Balassagyarmati Helyi V6lasztrisi Bizotts6g
helyi onkormiinyzati k6pvisel6k 6s
polgrlrmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kituztiu riittal6nos
v6laszt6sin a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6sen az egydni viilaszt6kerriileti k6pvisel6 viiaszttu,inol
k6sziilt
szavaz6konjegyz6ktinyvek alapjrin az egylruvillaszt6keriileti kdpvisel6-vdlaszt6s
eredmdny6nek
meg6llapf t 6sa tar gy 6ban me ghozta a k6vetkez6

a

hatirozatot:

A

a

Balassagyarmati Helyi Vrllasztrisi Bizottsrlg
helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polgdrmesterek 2019. okl6ber 13. napjara kittizciu rlltalinos vdlasnfusin
a N6gr6d megyei
Balassagyarmat teleptil6s en a 02. szirmiviilaszt6keriiletb,en az egyeniv6laszt6keruleli
kepvisefOvilasrtils eredm6ny6t jelen hatiirozat mell6kl etet kepez5, 6s kJi eredeti p6ldanyban elk6szitett
,,Jegyz6ktinyu at egyi^ v6laszt6keriileti k6pvisel!-iahsztas eredm6ny6r6l,, cimii jegyz6k6nyv
szerint 6llapitja meg.

A Balassagyarmati Helyi V6lasztrisi Bizottsrig elrendeli ie,hatirozatkozzetetelet Balassagy armat
Onkormrinyzatinakhirdet6tribl6iin, esa balassagyarmat.hu megnevezlsti honlapj6n.

A

hatitozat ellen annak meghozatalit6l szAmitott 3 napon beltil a kcizponti n6vjegyz6kben
szerepl6 viilaszt6polgar, je16lt, jeltil6 sz&wezet, tov6bb6. az iigyben 6rintett term6szites
6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lten, telefaxon
vagy elektro"it *
lev6lben a N6gr6d Megyei Teriileti Vdlasztrisi Bizotts6ghoz cimzett fellebbez6st nyrijthat
be a
Balassagyarmati Helyi Yalasnitsi Bizotts6gn6l
Q660 Balassagyarmat, Riik6czi fejedelem tlt 12.
szitm, telefax: 06-35-300-782; e-mul cim: valasrtas@balzpsrygr-Ahg).
A fellebbez6st rigy kell
benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. olct6ber h6 17.-nap1ii" l6.00 6t6ig ; eg1rkezzen.
AvSlasztitsi bizottsrignak avfias4its eredm6nydt meg6llapit6 d<int6se ellen

d)

a

szavazatszin'lil6 bizottsdg szavazik}i iredmdny meg6llapit6 dont6s6nek
tdrv6nys6rt6 voltrira, vagy
e) a szavaz6k<iri eredm6nyek tisszesitds6re 6s a vrilasztrisi eredm6ny megrillapftrlsara
vonatkoz6 szab6lyok megs6rt6s6re hivatkozassal lehet fellebbez6st benyrijtani.
Aszavazatszfunlal6 bizottsrig szavazSkdieredm6nyt meg;6llapft6 dcint6se ellen
csak aviiasrtisi
bizottsSgnak avilasztitsi eredm6nyt megrillapit6 d<intdsei:lleni fellebbez6ssel egyiitt
van helye.
A fellebbez6snek tartalmazria kell
c) a kdrelem auiiasaitsi elj:lnisr6l sz6l6 2013. 6vi ]CO(VI. trirvdny (a tov6bbiakban: Ve.)

223. S (3) bekezd6se szerinti alapj6t,
a k6relem benyujt6jdnak nev6t, lakcimdt (sz6khelydt) 6s - ha a lakcimdt6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
a k6relem benyujt6jr{nak szemdlyi azonosit6j6t, ilk:tve ha a kiilftildrin 616,
magyarorszitgi
lakcfmmel nem rendekezl vii.laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val,
a
magyar rillampolg6rsigfltigazol6 okiratrinak tipusdt 6s szitmifi,vagy.ieldtO szewezetvagy
miis szervezet eset6ben a bir6sagi nyilvrintartasba.v6teli szam6t.
A fellebbezls tartalmazhatja benyujt6j6nak telefaxszimin vagy elekhonikus lev6lcim6t, illefve
k6zbesft6si megbizottj 6nak nevdt 6s telefaxsz6mLtvagy elektronikus lev6lcfm6t.

d)

fl

Indokol6s
A helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k
tov6bbiakban: Ovjt.) 5. $szerint

6s polg6rmesterek

viflasztiisar6l sz6l6 2010.6vi L. tdrv6ny (a

,,(1) A 10 000-n6l tdbb lakosri telepiildsen 6s a f6v6rosi keriiletben a k6pvisel6k vegyes vfuIasztdsi
rendszerben - egy6ni v6laszt6keriiletbern 6s kompenzici6s listin - jutnak mandiltumhoz.
(2) Azegy6ni v6laszt6keriiletek 6s a ko,mpenzflci6s listas mand6tumok szitma:
a) 25 000lakosig 8 egy6ni v6laszt6kertileti 6s 3 kompenz6ci6s listris mand6tum,
b) 50 000 lakosig 10 egydni v6laszt6kertileti 6s 4 kompenzdci6s list6s mand6tum,
c) 75 000 lakosig 12 egylnvrllaszt6kertileti 6s 5 kompenzici6s listis mand6tum,
d) 100 000 lakosig 14 egy6ni v6lasrzt6keriileti 6s 6 kompenzr{ci6s listas mand6tum.
(3) Minden tov6bbi 10 000 lakos utdn erggyel n6 azegy6ni vrilaszt6keriiletben, 6s minden tov6bbi
25 000 lakos ut6n eggyel n6 a komperuz6ci6s listln villasztott k6pvisel6k szitma.

A Ve. 306. $ (2)bekezd6se

6rtelm6be,n a

helyi v6laszthsiirodavezetbje az

6lta75nos v6laszt6s

6v6ben febru6r 15-ig hatarozatban illlztpttja meg a k6pvisel6-testiilet megv6lasztand6 tagjainak
szitmdt. A helyi vSlaszt6si iroda vezetQi6nek hatfirozatadrtelm6ben Balassagyarmat telepiil6sen a
f6, melyb6l egy6ni
megv6lasztand6 teleptil6si <inkorm6:ryzati k6pvisel6k szirma
v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s listrls.
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8

Az flvjt. 14. $-a szerint az egylrn vdlaszt6kertiletben aza jelllt lesz k6pvisel6, aki a legtdbb
6rv6nyes szavazatotkapta. A v6laszt6s szavaz6IapjinavfuIasrt6polgrir egy jeldltre szavazhat.

A Ve. 14. g (1) bekezd6se rogziti, hogy a villasztitsi bizotts6gok avilaszt6polgarok ftiggetlen,
kizfu6laga tdrv6nynek alilrendelt szenrei, amelyeknek els6dleges feladata av6lasil6si eredm6ny
meg6llapit6sa, a v6laszt6sok tisztas6grinak, tdrv6nyess6g6nek biztositrisa, a p6rtatlans6g
6rv6nyesit6se 6s sziiks6g esetdn avfulasiztirstdrv6nyes rendj6nek helyre6llitrlsa.

A Ve. 44. g (l)

-

az ijgy
az SZSZB kiv6tel6vel
bekezd6se 6rtelm6ben, a villasztilsi bizottsdg
jegyz6kdnyvbe
foglalt
6rdem6ben hatfirozatot, azelj|ras sor6n felmertilt minden egy6b k6rd6sben
ddnt6st hoz.

A Ve.

202. 5 (1) bekezd6se rrigziti, hogy
j egyz6kdnyvet kell k6sziteni.

-

a szavazbklri, valamint a vSlaszthsi

eredm6nyr6l

A Ve. 3074f. $ (1) bekezd6se 6rrtelmdben a helyi villaszthsi bizotts6g a szavazflkori
jegyz6kdnyvek alapjan dsszesiti a po,lg6rmester-v6laszt6s, valamint az egyflnt list6s v6laszt6s
vagy az egy6ni v6laszt6keriileti vdlas',tt6s szavaz6kdri eredm6nyeit, 6s meg6llapitja av6laszt6s
eredm6ny6t.

A

az egy6ni v6laszt6kertileti kdpvisel6-vflas*Ls eredm6ny6nek meg6llapit6srira szolg6l6
jegyz6konyv mint6j6t a helyi onkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek v6laszt6stin, valamint
a nemzetis6gi dnkorminyzati k6pvisel6k v6laszt6sin a vilasztisi irodrik hat6skdr6be tartoz6
feladatok v6grehajt6s6nak r6szletes szab6lyair6l 6s a villaszthsi eljdr6sban haszn6land6
nyomtatv6nyokr6l s2616 2012019. (VII. 30.) IM rendelet 33. mell6klete 6llapitja meg.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rerndelkezdseknek megfelel6enaszavaz6kiiri jegyz6kdnyvek
alapjin d,sszesitette Balassagyarmat telep0l6s 02. szim'0 v6laszt6keriiletdben a k6pvisel6-testiilet
tagSaira leadoff szavazatokat 6s meg6llapitotta a villaszths eredm6ny6t, melyet k6t eredeti
pdldrinyban elk6szitett ,,Jegyz6konyv ,a k6pvisel6-vdlasztas eredm6ny6r6l" cimii jegyz6k<inyvbe
foslalt.

A Ve. 49. $ (2) bekezdds 6rtelm6ben avilasztitsi bizotts6g ahatfurontdt- a szemdlyes adatok
kiv6tel6vel - nyilvr{noss6gra hozza. A Helyi Vrflasztrisi -Bizottsdg a nyilvrinoss6gra
hozatal

tekintet6ben a rendelke zb rlszbenfoglaltak szerint int6zkedett.

A Helyi Yillasztasi Bizotts6g hatfuozata a fentiekben hivatkozott jogszab6lyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 tajlkorta,rrsave. 10._g-6n,221. g (l)
bekezd6s6n,a'2i3. $ (1) bekezd6s6n,
a224. $ (1)-(4) bekezd6sein,24l. $ (l) (2)bekezdesen, jozlp. (2) bekezd6s pontjrin
L)
alapul.
$

Balassagyarmat, 2019. ole;t6ber I 4.

a Balassagyarrnati

