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A Balassagyarmati Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a helyi <inkormiinyzati k6pvisel6k
6s
polgrirmestetek 2019. okt6ber 13. napjtua titrz6tt
drltaliinos v6lasn6sin a N6grrld megyei
Balassagyarmat teleptil6sen az
v6laszt6kertileti k6pvisel6 viiasrt6slrol k6sziilt
szavaz6k6ti jegyz6kdnyvek alapjrln "gy6ti
az egylruv6laszt6kertileti k6pvisel6-v6lasztiis eredm6ny6nek
meg6llapft 6sa tw gy 6ban meghozta a k6vetkez6
hatirozatot:

A Balassagyarmati Helyi v6laszt6si Bizottsdg a helyi dnkormilnyzati k6pvisel6k
6s
polg6rmestetek 2019. okt6ber 13. napjdra nuiott
6ltalinos vdlasnitsin a N6grrid megyei
Balassagyarmat teleplil6sen a 03. szftmitvillaszt6kertiletlten
azegy6ni vilasztokeriileti k6pvisel6v6laszt6s eredm6ny6t jelen hatirozatmell6kletdt k6pez,6,6s
k6t eredeti p6ldrinyban elk6szitett
,,Jegyz6ktinyv az egyem v6laszt6keriileti kdpvisell-iilletsnfus eredm6ny6r6l,,cfmii jegyz6k6nyv
szerint iilapitjameg.
A Balassagyarmati Helyi YillxzthsiBizottsrig elrendeli ahatfrozatkiizzetetelet
Balassagy armat
onkormrinyzatdnakhirdet6tribl Sjin, es a bala-i=sagyarmat,hu
megnevezdsii honlapjrin.

A

hatdrozat ellen annak meghozatalfut6l szanitott 3 napon
beliil a kozponti n6vjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polg6r, jel<ilt, jel6l6 szervezet, tovdbbii
az tigyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen,
levelten, telefaxon vagy elektronikus
lev6lben a N6gr6d Megyei Teriileti villasnasj nizotts4giloz
cimzenfellebbezdst nyrijthat be a
Balassagyarmati Helyi v6lasz&isi Bizotts6gn6l (2660 nuiarsugyu.1nat,
R:ik6czi fejedelem ut 12.
szftm, telefax: 06-35-300-782; e-mail cim:.ialasnas@balt6!4g.varmat1D.
A fellebbez6st rigy kell
benyrijtani, ho gy az legk6s6bb 20 rg . olrou.r t
00 6.6tg
egerkezzen.
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Avillasztitsi bizotts6gnak avfulasrtAs eredm6ny6t megrillapft6
dcjnt6se ellen
9 a szavazatsz6lri6l6 bizotts6g szavaz6kii iredm6nyt megrillapit6 drint6s6nek
t<irv6nys6rt6 voltiir4 vagy
h) a szavaz6kdri eredm6nyek dsszesitds6re 6s a v6lasztdsi eredm6ny megril lapitirsfua
vonatkoz6 szabrilyok megs6rt6s6re hivatkozissal lehet fellebbez6st
benyrijtani.
Aszavazatszilmlil6bizottsdgszavaz6kdieredm6nyt meg6llapito
Oti"ter..ff"r csak a v1lasaitsi
bizottsSgnak aviiasnixi eredm6nyt megrillapit6 dontdseilleni
fellebbez6ssel egyiitt van helye.

A fellebbez6snek tartaknaznra kell
e) a k6relem avflasztini eljrfuisr6l s2616 2013. 6vi )OO(VI. trirv6ny (a tov6bbiakban:
Ve.)
223. g (3) bekezd6se szerinti alapjit,

fl

a kdrelem benyrijt6jrinak nev6t, l-akcimdt (sz6khel5r6t)
6s - ha a lakcfmdt6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t.
akdrelem benffit6jrlnak szem6lyi azonosft6j6t, ilft:tve ha a
ktilftildcin 616, magyarorszirgi
lakcfmmel nem rendekezl villaszt6polgilr-nem rendelkezik
szemelyi azonosit6val, a
magyat rillampolgrlrslgiftigazol6.okiratinak tipus5t 6s
szfumift,rragylet'cito szewezetvagy
mds szervezet eset6ben a bir6srlgi nyilvr{ntartrlsba.v6teli
szam6t.
A fellebbezds tattarmazhatja benyujt6jdnak telefaxszimrlt'. vagy elektronikus
lev6lcimdt, illefve
k6zbesit6si megbfzottjrinak nev6t gJteiefaxs zamatvagy
elektronikus lev6lcfm6t.

,
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A helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterekvillasahs6r6l s2616 2010.6vi L. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Ovjt.) 5. $szerint
,,(l) A l0 000-n6it<tbb lakosri telepiil6sen 6s a fbvrlrosi keriiletben a k6pvisel6k vegyes vhlasztflsi
iendszerben - egy6ni v6laszt6ker0letben 6s kompenz6ci6s listin - jutnak mand6tumhoz.
(2) Azegy6ni v6laszt6keriiletek 6s a kompenzici6s list6s mand6tumok szirma;
a; Z5-OOO lakosig 8 egy6ni v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s listrls mand6tum,
b) 50 000lakosig l0 egy6ni v6laszt6kertleti 6s 4 kompenz6ci6s listas mand6tum,
c) 75 000 lakosig 12 egy1nv6laszt6ker0leti 6s 5 kompenz6ci6s listrls mand6tum,
d) 100 000 lakosig 14 egydni v6las:zt6keriileti 6s 6 kompenzSci6s list6s mand6tum.
(3) Minden tov6bbi tO OOO lakos utan etggyel n6 azegy6ni v6laszt6kertiletben, 6s minden tov6bbi
25 000 lakos utrin eggyel n6 a komper:zhci6s listan vfulasrtottkdpvisel6k szhma.

helyi v6lasztrisi iroda vezetfile az ilItalinos v6laszt6s
6v6ben febru6r 15-ig hatrirozatban illapitja meg a kdpvisel6-testiilet megvdlasztand6 tagiainak
sz6mifi.A helyi v11iszt1siiroda vezet6jdnek hatilrozatalrtelm6ben Balassagyarmat telepiil6sen a
megv6lasztand6 telepiil6si dnkormrirryzati k6pvisel6k szhma 12 f6, melyb6l 8 egy6ni
v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s listis.

A Ve. 306. $ (2)

bekezd6se 6rtelm6be:n a

Az Ovjt. 14. g-a szerint azegyeni v6l.aszt6keriiletben aza jdrolt lesz k6pvisel6, aki a legtdbb
j
6rv6nyes szavazarotkapta. A iillasnhs szavaz6lapjfn a vhlaszt6polgar egy eldltre szavazhat.

A Ve. 14. g (1) bekezddse r6gziti, hogy a vilasilirsi bizotts6gok avillaszt6polgarok fiiggetlen,

kizfu6lagulti*ettyttek alarendelt szerl'ei, amelyeknek els6dleges feladata avfulasztitsi eredm6ny
meg6llapit6sa, a v6laszt6sok tisztas6g6nak, tdrv6nyess6g6nek birtositilsa, a p6rtatlans6g
ervZnyeiitese 6s sztiks6g eset6n avillasztfustdrv6nyes rendj6nek helyre6llitasa.

az SZSZB kiv6tel6vel - az ijgy
jegyz6kdnyvbe foglalt
6rdem6ben hatirozatot, az eljirhs soriin felmeriilt minden egy6b k6rd6sben
d6,nt6st hoz.

A Ve. 44. $ (1) bekezd6se 6rtelm6benr a viias/ritsi bizotts6g

A Ve. 202. S (1) bekezd6se rdgziti, hogy a
j

-

szavaz6kdri, valamint

a villasztitsi

eredm6nyr6l

egyz6kcinyvet kell k6sziteni.

A Ve. 3074I. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a helyi v(lasztfusi bizotts6g a szavaz6kori

jegyz6k6nyvek alrapjrln osszesiti a polgdrmester-v6laszt6s, valamint az egy5ni listrls v6laszt6s
* egy6ni v1lisn6keriileti v6laszt6s szavaz6ktiri eredm6nyeit, 6s meg6llapitja avillaszths

""gy
eredm6ny6t.

A az egy6ni v6laszt6keriileti

k6pvisel6-v6lasil6s eredm6ny6nek meg6llapitbsata szolg6l6
jegyz6konyv mint6jat a helyi onkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v61aszt6s6n, valamint
L nemzetii6gi <inkormtmyzati k6pvisr:16k v6laszt6s6n a villaszthsi irodak hat6skdr6be tarrozf
feladatok v6grehajt6stlnak r6szletes szab6lyair6l 6s a v6laszt6si eljrlr6sban haszr6land6
nyomtatv6nyokr6l s2616 2012019. (VII. 30.) IM rendelet 33. mell6klete 6llapitja meg.
A Helyi V61as46si Bizotts6g a fenti rendelkezdseknek megfelel6enaszavaz6ktiri jegyz6kdnyvek
alapjindsszesitette Balassagyarmat teleptil6s 03. sz6mri v6laszt6kertilet6ben a k6pvisel6testiilet
tagura leadott szavazatoiat 6s melgfllapitotta a villasziths eredm6ny6t, melyet k6t eredeti
jegyz6kdnyvbe
peTdanyban elk6szitett ,,Jegyz6krinyv a k6pvisell-villaszths eredm6ny6r6l" cimti
foglalt.

A Ve' 49' $ (2) bekezdds 6rtelm6ben avfulasilitsi bizottsag ahatinozat1t aszem6lyes adatok
kiveteldvel - nyilvrinoss6gra hozza. A Helyi Yillasztfusi Bizottsdg
a nyilvr{noss6gra hozatal
tekintetdben
a rendelkez6 r6szben

foglattak szerint int6zkedett.

A Helyi vrilasadsi Bizotts6g Inttuozata a fentiekben hivatko zott jogszab6lyhelyeken,
a
jogorvoslatr6l sz6l6 tajlkoztatas a Ve. l0_.-g -,irr.-,221. g
(1) bekezd 6s6n, a"2i3. $ (l) bekezd6s6n,
a224' $ (l)-(4) bekezd6sein,24l. $ (1)
- Qjbekezdesi", jozlp. $ (2) bekezd6s c) pontjrin alapul.
Balassagyarm at, 2019. okt6ber I 4.
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Palik Ferenc
a Balassagyarmati

