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Balassagyarmati Helyi V6laszt6si Bizotts6g
helyi cinkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjfura kitiizott 6iltal6nos vfiasztdsin a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6sen az egydni v6laszt6kerri.ileti k6pvisel6 villasztdsir6l kdsziilt
szavaz6koijegyz6kdnyvek alapjan az egylruv6laszt6kertileti k6pvisel6-v6laszttis eredm6ny6nek
me g6llap f t 6sa tArgy 6b an me ghozta a k6vetkez6

hztfrozatot:
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Balassagyarmati Helyi V6laszt6si Bizotts6g
helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kittizdtt 6lltalanos viiasrtfusin a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6sen a 04. szirmtv6laszt6kertiletben az egyeniv6laszt6keriileti k6pvisel6v6laszt6s eredm6ny6t jelen hatirozat mell6klet6t kdpez6, 6s k6t eredeti p6ld6nyban elk6szftett
,,Jegyzbkonyv az egydni vhlasilSkertileti k6pvisel6-v6la.szt5s eredm6ny6r6l" cimii jegyz$kcinyv
szerint 6llapitja meg.

A Balassagyarmati Helyi

Ydlaszlfusi Bizottsdg elrendeli ahatirozatkozzetetelet Balassagyarrnat
Onkorm6nyzatSnakhirdet6tribl6jin,6s a balassagyarmat.hu megnevez6sti honlapjtin

A

hatirozat ellen annak meghozatzl{fi6l szimitott 3 rrapon beliil a kdzponti ndvjegyzdkben
szerepld v6laszt6polg6r, jel<ilt, jel<i16 szervezet, tovilbbii az tigyben 6rintett termdszetes 6s jogi
szem6ly,jogi szem6lyis6g n6lktili szewezet szem6lyeserr, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus
lev6lben a N6gr6d Megyei Tertileti Yillasztasi Bizottsqghoz cimzett fellebbezdst nyrijthat be a
Balassagyarmati Helyi Yiiasztasi Bizottsrigndt Q660 Ba[assagyarmat,Ritk6czi fejedelem ift 12.
sz{m,telefax: 06-35-300-782;e-mailcim: valasztas@,balrassagyarmat.hu). A fellebbez6strigy kell
benyfjtani, hogy az legkds6bb 2019. okt6ber h6 17. napjdn 16.00 6r6ig meg6rkezzen.
A vSlasztrisi bizottsagnak avilasztits eredm6ny6t megrll}4it6 drintdse ellen
i) a szavazatsz{mlill6 bizottsitg szavaz6kdn eredm6nyt meg6llapit6 d<int6s6nek
tdrv6ny s6rt 6 v oltitr 4 v agy
k) a szavaz6ktiri eredm6nyek 6sszesit6s6re 6s a viilasztrisi eredm6ny meg6llapititsdra
vonatkoz6 szab6lyok megs6rt6s6re hivatkozissal lehet fellebbez6st benyrijtani.

A szavazatszdmlil6 bizottsag szavazbkiii eredm6nyt meg6llapit6 d<int6se ellen csak avilasnhsi
bizotts5gnak avilasztitsi eredm6nyt megrillapit6 ddnt6se elleni fellebbez6ssel egyiitt van helye.

A fellebbez6snek tartahnaznia kell
g) a k6relem avillasrtisi eljrlnisr6l sz6l6 2013. 6vi IK)OCVI. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ve.)
223. S (3) bekezd6se szerinti alapjit,
h) a k6relem benyujt6jrlnak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
eltdr - postai 6rtesit6si cim6t,
a kdrelem benyujt6janak szem6lyi azonositoj6t, illietve ha a kiilftilddn 616, magyarcrszilgi
lakcimmel nem rendekezfl viilaszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar rillarnpolgarsilgifiigazol6 okiralinak tipusrit 6s szitmifi,vagy jekil6 szewezetvagy
m6s szervezet eset6ben a bir6sdgi nyilvrlntartisba-v6teli sz6rnin.
A fellebbezes tartalmazhatja benyujt6j6nak telefaxszAmiit vagy elekfronikus lev6lcim6t, illetve
kdzbesitdsi megbizottjiinak nev6t 6s telefaxszim6t vagy elekfronikus 1ev61cim6t.

l)

Indokolis
A helyi rinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg5rmesterekvilasztilsar6l sz6l6 2010.6vi L. tdrvdny (a
tov6bbiakban: Ovjt.) 5. $szerint
,,(l) A 10 000-n6l tdbb lakosri teleptil6sen 6s a fbvtirosi kertiletben a k6pvisel6k vegyes viiasrtisi
rendszerben - egydni v6laszt6kertiletben 6s kompenziici6s listan - jutnak mand6tumhoz.

(2) Az egy6ni v6laszt6keriiletek 6s a kompenz6ci6s listis mandritumok szirmal.
a) 25 000 lakosig 8 egy6ni vrilasztdrkeriileti 6s 3 kompenzici6s listris mand6tum,
b) 50 000 lakosig 10 egydni v6laszt6kertileti 6s 4 kompenz6ci6s listas manddtum,
c) 75 000 lakosig 12 egydn v6laszt6kertileti 6s 5 kompenz6ci6s list6s mand6tum,
d) 100 000 lakosig 14 egy6ni vdlaszt6keriileti 6s 6 kompenz6ci6s listas mand6tum.
(3) Minden tov6bbi 10 000 lakos utiln eggyel n6 az egy6ni v6laszt6keriiletben, 6s minden tov6bbi
25 000 lakos ut6n eggyel n6 a kompenzdci6s listdn vilasztottkdpvisel6k szdma.

A Ve. 306. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a helyi vrilasztasi iroda vezetbje az illtalinos v6lasztrls
6v6ben februrir l5-ig hatrirozatban illlapitja meg a k6pvisel6-testiilet megv6lasztand6 tagjainak
szttmdt. A helyi villasfiirsi iroda vezet6jdnek hatirozata 6rtelm6ben Balassagyarmat teleptil6sen a
megv6lasztand6 teleptil6si Onkormrlrryzati kdpvisel6k szilma 12
melyb6l 8 egydni
v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s listris.

ff,

Az 6vjt. 14. $-a szerint az egyeni v6laszt6keriiletben az a jelllt lesz k6pvisel6, aki a legtdbb
6rv6nyes szavazatot kapta. A v6laszt6s szavaz6lapjinavillaszt6polgrlr egy jeldltre szavazhat.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se rogziti, hopgy a vilasztirsi bizotts6gok avillaszt6polgrirok ftiggetlen,
kizdr6lag a tdrv6nynek allrendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata avillasztdsi eredm6ny
megilllapit6sa, a v6lasztdsok tisztasfg6nak, tcirv6nyess6g6nek biztosit6sa, a prirtatlans6g
drvdnyesit6se 6s sziiks6g esetdn avillas:ztits t<irvdnyes rendj6nek helyredllitrisa.

A Ve. 44. $ (1)

-

-

bekezd6se 6rtelm6ben a v{lasd.Asi bizotts6g
az SZSZB kiv6tel6vel
az iigy
6rdem6ben hatirozatot, az eljirds sor6n felmer0lt minden egy6b k6rd6sben jegyz6krlnyvbe foglalt
dcint6st hoz.

A Ve. 202.

S (1) bekezddse rdgziti, hogy
j egyz6k<inyvet kell k6sziteni.

a

szavaz6kdri, valamint a villaszthsi eredm6nyr6l

A

Ve. 3074I. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a helyi vilaszthsi bizottsig a szavaz6k6n
jegyz6kcinyvek alapj6n dsszesiti a polg6rmestewilasztirs, valamint az egy5ni list6s v6laszt6s
vary az egydni v6laszt6kertileti villasztds szavaz6kdri eredm6nyeit, 6s meg6llapitja a villasztits
eredm6ny6t.

A

az egy6ni v6laszt6kertileti k6pvisel6-v5Iasrt6s eredm6nydnek meg6llapithsara szolg6l6
jegyz6kclnyv mint6j6t a helyi dnkormdrryzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterek v6laszt5s6n, valamint
a nemzetisdgi dnkorminyzati k6pvisel6k villaszthsin a vblasfiitsi irodrik hat6sk<ir6be tartoz6
feladatok v6grehajt6sanak r6szletes szab6lyair6l 6s a v6laszt6si eljrir6sban haszn6land6
nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019. (VII. 30.) IM rendelet 33. mell6klete rlllapitja meg.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek megfelel6enaszavaz6kori jegyz6krinyvek
alapjin dsszesitette Balassagyarmat telepiil6s 04. szim.6 v6laszt6kertilet6ben a k6pvisel6-testiilet
tagSaira leadott szavazatokat 6s megdllapitotta a v6laszt6s eredmdny6t, melyet k6t eredeti
p6ld6nyban elk6szitett ,,Jegyz6kclnyv a k6pvisel6-v6Iasrt6s eredm6ny6r6l" cfmti jegyz6k<inyvbe
foslalt.

A Ve' 49. S Q)

-

bekezdds drtelmdben avillasztisi bizo1ls6g ahatfuozatifi
aszem6lyes adatok
hozza. A Helyi VSlasztisi -Bizottsdg a nyilviinoss6gra hozatal
tekintet6ben a rendelke z6 ftszbenfoglaltak szerint int6zlkedett.

kivdtel6vel

- nyilv6noss6gra

A Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg hatlrozata a fentiektren hivatkozott jogszab6lyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 tfujlkoztatis a Ve. 10.-$ -flr.,221. g (1)
bekezd6s6n, a"ziz. g (1) bekezd6s6n,
a224. $ (1)-(4) bekezd6sein,24l. $ (1) Q)bekeztesin,,zollp. (2) bekezdes
c) pontjan
alapul.
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Balassagyarm at, 2019. okl6ber 1 4.
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