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Balassagyarmati Helyi V6lasztrisi Bizottsrig a helyi <lnkormilnyzati
k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjfua kituzrttt rilttallnos
v6lasn6sin a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6sen az egydni v6laszt6kenlileti k6pvisel6
vilasztitsl.rol k6szrilt
szavazokilijegyz6kOnyvek alapjrin azegylnivSlaszt6kertileti k6pvisel6-v6lasziis
eredmdnydnek
meg6llapitdsatargyibanmeghoztaakrivetkez6
hathrozatotz

A

a

Balassagyarmati Helyi V6laszt6si Bizottsag
helyi <inkorm6nyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjrira n{nott rlltalanos vdlasn1sin
a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6sen a 06. szirmivrilaszt6keriiletben azegyenivrilaszt6kertileti
kepvisli6villasztits eredm6ny6t jelen hatinozat mell6klet6t k6pezt5,6s k6i eredeti p6ldrinyban
elkdszitett
,,Jegyz6ktinyv az egyem vdlaszt6keriileti k6pvisel6-i6las,ztas eredm6ny6r6l' cfmii jegyz6ktinyv
szerint illlapitjameg.

A Balassagyutt"uti Helyi

YaLaszlAsi Bizottsrlg elrendeli ia,hatfuozatkdzzet1telet Balassagy armat
Onkormrinyzatinakhirdet6tribl6jin, es a balassagyarmat.hu megnevez6sii honlapjrin

A

hatdrozat ellen annak meghozatalfutol szirritott 3 n.apon beltil a k<i4ponti n6vjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polgrlr, jel6lt, jel6l6 szerveznt, tov6bb6 az iigyben 6rintett
term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szewezet szem6lyeser:; lev6lten, telefaxon vagy
elektro"it*
levdlben a N6gr6d Megyei Tertileti Vrilasztrisi Bizottsft;hoz cimzett fellebbez6sl
nyrijthat be a
Balassagyarmati Helyi Vrllaszt'isi Bizottsfugnil, (2660 Ba-lassagyarmat, Rilk6czi fejedelem
tft IZ.
szhm, telefax: 06-35-300-782; e-mail cim: valasrtas@balepsaga:rnrol.
A felleb|ez6st rigy kell
benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. okt6ber h6 l7.1np1i.i6J0 6t6tg eg1rkezzen.

-

Avillasztitsi bizottsignakavillasztits eredmdny6t meg6llapft6 d6nt6se ellen
p) a szavazatszimlilo bizottsrig szavazSkdi eredm6nyt megrillapft6 d<jnt6s6nek
trirv6nys6rt6 voltrir4 vagy
q) a szavazokori eredm6nyek 6sszesit6s6re 6s a vilasztitsi eredm6ny megrlllapftisrlra
vonatkoz6 szabrilyok megs6rt6s6re hivatkozissal lehet fellebbezdst benyrijtani.
Aszavazatszimlit6 bizottstig szavazSkdieredm6nyt meg;rlllapft6 d<int6se ellen csak aviiasaisi
bizotts6gnak avflasztitsi eredm6nyt megrillapit6 ddnt6sei:lleni fellebbez6ssel egyiitt
van helye.

A fellebbez6snek tartalmamia kell
k) a k6relem auil,asrtisi eljar:isr6l sz6[6 2013. 6vi lf,OO/I. trirvdny (a tov6bbiakban: Ve.)

223. 5 (3) bekezddse szerinti alapj6t,
a k6relem benyujt6jrlnak nev6t, lakcfmdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
a kdrelem benyujt6jrlnak szem6lyi azonosffiilt, illetve ha a kiilftildcin
616, magyarcrsz1gi
lakcimmel nem rendelkezl v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azoriosit6val,-a
magyar dllampolg6rslgfitigazol6 okiratinak tipus6t 6s szitmift,vagyietcilO szewezetvagy
mils szervezet eset6ben a bfr6s.igi nyilv6ntartrisba.v6teli szAmi$.-' A fellebbezds tarlzlmazhatja benyirjt6jrinak telefaxszirndt:. vagy elekhonikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbizattidnak nev6t 6s telefaxszim6t vagy elektronikus levdlcim6t.

l)

r)

Indokol6s

A helyi rinkormanyzati kdpvisel6k 6s polgdrmesterekvhlasrtAsar6l sz6l6 2010.6vi L. tdrv6ny (a
tovribbiakban: Ovjt.) 5. $szerint
,,(l) A 10 000-n6l tobb lakosri teleptil6sen 6s a fbvarosi kertiletben a k6pvisel6k vegyes virlaszthsi
rendszerben - egy6ni vhlasd6keriiletbern 6s kompenz6ci6s listSn - jutnak mand6tumhoz.
(2) Azegydni v6laszt6keriiletek 6s a kompevaciSs listas mand6tumok szAma:
a) 25 000 lakosig 8 egy6ni v6laszt(ikeriileti 6s 3 kompenz6ci6s listas mand6tum,
b) 50 000 lakosig 10 egy6ni v6laszt6ker0leti 6s 4 kompenz6ci6s listas mand6tum,
c) 75 000 lakosig 12 egydn v6laszt6keriileti 6s 5 kompenzrici6s lislis mand6tum,
d) 100 000 lakosig 14 egydniv6laszt6keriileti 6s 6 kompenz6ci6s listas mandftum.
(3) Minden tovabbi 10 000 lakos ut6n e,ggyel nb az egy6ni vflaszt6kertiletben, 6s minden tov6bbi

25 000 lakos ut6n eggyel n6 a kompenizilci6s listin vilIasztott k6pvisel6k szitma.

A Ve. 306. $ (2) bekezd6se

6rtelm6be,n a

helyi v6lasrt6si koda vezetbje az irltalinos v6laszttls

6v6ben februrlr 15-ig hatarozatbart illztprtja meg a k6pvisel6-testiilet megvrllasztand6 tagjainak
szirmdt. A helyi v6lasrt6si iroda vezet6.i6nek hatirozata6rtelm6ben Balassagyarmat teleptil6sen a
egy6ni
megv6lasztand6 telepiil6si 0nkormdrryzati k6pvisel6k szitma 12 f6, melyb6l
v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s list6s.

8

Az Ovjt. 14. g-a szerint azegyeni v6.laszt6keriiletben aza jelolt lesz k6pvisel6, aki a legttibb
6rv6nyes szavazatotkapta. Av6lasrt6s szavaz6lapjinavillasrtfipolgar egy jeltilhe szavazhat.

A Ve. 14. $ (l) bekezd6se figziti, holgy a vSlxztfusi bizotts6gok avillasrt6polgrirok fiiggetlen,

kizir6Iag a torvdnynek alarendelt szenrei, amelyeknek els6dleges feladata av6lasil6si eredm6ny
megfullapitilsa, a v6lasztiisok tisztasidg6nak, t6rv6nyess6g6nek biztositdsa, a p6rtatlans6g
6rv6nyesit6se 6s sziiks6g eset6n avillasz1ths tdrv6nyes rendj6nek helyre6llifiisa.

6rdemdben hatdrozatot, azeljdrds
ddnt6st hoz.

A Ve. 202. S (1)

sordnL

-

-

az SZSZB kiv6tel6veI az td;gy
felmeriilt minden egy6b k6rd6sben j egyzbkonyvbe foglalt

A Ve. 44. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a vilasztilsi bizotts6g

bekezd6se r<igziti, hogy
j egyz6kcinyvet kell k6sziteni.

a

szavaz6kdri, valamint

a v6laszlt6si eredm6nyr6l

bekezd6se 6rrtelm6ben a helyi vhlasztdsi bizotts6g a szavaz6kori
jegyz6kdnyvek alapjan risszesiti a polgr[rmester-v6lasztils, valamint az egy6n listas vSlasztris
vagy az egy6ni v6laszt6keriileti v61astz/t6s szavaz6k<iri eredm6nyeit, 6s meg6llapitja a vhlasrtis

A

Ve. 307/Il{. $

(l)

eredm6ny6t.

A

az egy6ni vdlaszt6kertileti k6pvisel6-villaszths eredm6ny6nek meg6llapitdsitra szolg6l6
jegyz6kdnyv mint6j6t a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6s6n, valamint
a nemzetis6gi dnkorminyzati k6pvistd6k villasrtisin a vilasdhsi irodak hatrlskdr6be tartoz6
feladatok v6grehajt6sanak r6szletes szab6lyair6l 6s a vSlaszthsi eljrir6sban haszr6land6
nyomtatvdnyokr6l sz6l6 2012019. (VII. 30.) IM rendelet 33. mell6klete 6llapitja meg.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rerrdelkez6seknek megfelel6enaszavaz6kdri jegyz6konyvek
alapjtndsszesitette Balassagyarmat telepiil6s 06. szimri v6laszt6ker0let6ben a kdpvisel6-testiilet
Iagtrafua leadott szavazatokat 6s megilllapitotta a vhlasztits eredm6ny6t, melyet k6t eredeti
p6ldrinyban elk6szitett,,Jegyz6kdnyv ra k6pvisel6-v6lasz1ths eredm6ny6r6l" cimti jegyz6kdnyvbe
foglalt.

A Ve' 49' $ (2) bekezd6s 6rtelm6ben av{lasrtAsi bizotts6g ahatirozatita szem6lyes adatok
kiv6tel6vel - nyilv6noss6gra hozza. A Helyi YilIaszlasi Bizotts6g
a nyilvilnoss6gra hozatal

tekintet6ben a rendelk ez6 rcszbenfoglaltak sierint int6zkedett.

A Helyi Vdlaszhisi Bizottsdg hatfuozata a fentiekben hivatkozott jogszab6lyhelyeken,
a
jogorvoslatr6l sz6l6 tajdkoztatas a Ve. l0. g -!\,221. g
(l) bekezd6s6n, a"ziz.g (l) bekezd6s6n,
a224' $ (1)-(4)bekezd6sein,24l- $ (l)- plaet<ezae"Zn,ioln.g (2)bekezddsc)pontjanalapul.
Balassagyarm at, 2019. okt6ber I 4.
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