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Balassagyarmati Helyi V6lasztrisi Bizottsag a helyi onkormiinyzati k6pvisel6k
6s
polgrirmestetek 2019. okt6ber 13. napjarc kitiizott rittakinos vdlasn1sin
a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiildsen az egy6ni v6laszt6keriileti k6pvisel6 v1lasztis1rol
kdsziilt
szavaz6kdijegyz6kdnyvek alapjdn az egylniv6laszt6kertileti k6pvisel6-v6laszt6s
eredmdnydnek

meg6llapftdsa tflrgy 6ban meghozta a k<ivetkez6

hathrozatotz

A Balassagyarmati Helyi V6lasz&isi Bizotts6g a helyi cinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s
polgiirmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kitiizdtt rlllakinos v6iasn6sin
a N6gr6d megyei
Balassagyarmat telepiil6s en a 07. szitmrt,vrllaszt6keriiletbrsn az egyeniv6lasa6kertileli
kepvifiOvSlasztds eredm6ny6t jelen hatfirozat mell6klet6t kepez6,.is kei eredeti p6ldrinyban
elk6szftett
,,Jegyz6k6nyv az egylni v6laszt6keriileti k6pvisel6-v6laszt6s eredm6ny6r^61" cimti jegyz6k<inyv
szerint 6llapitja meg.
4 Balassagy*ryr! Helyi V6laszt6si

Bizotts6g elrendeli at"hatfrozatkozzetdtelfltBalassagyarmat
Onkormanyzatinakhirdet6tribl6jrin, 6s a balassagyarmat.hu megnevezdsii honlapj6n

A

hatinozat ellen annak meghozatalfut6l szfumitott 3 niapon behil a kdzponti ndvjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polgar, je16lt, jel6l6 szervezet, tov6bb6 az iigyben 6rintett termeszetes
6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g ndlktili szewezet szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektro.rit.r,
lev6lben a N6gr6d Megyei Tertileti V6lasztasi Bizotts6ghoz cimzett fellebbez6si nyrijthat
be a
Balassagyarmati Helyi V6laszulsi Bizotts6gn6l (2660 Balassagyarmat,p1irk6czi fejedelem
12.
szim, telefax: 06-35-300-782; e-mailcim: valasztas@balassagyarmat.hu). A fellebbez6st
rigy kell
benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. okt6ber h6 17.-nffi" t6J0 6t6tg eg1rkezzen.

it

*

A vilasztbsi bizottsagnak a vilas4is eredm6ny6t meg6lla1pft6 d6nt6se ellen
0 a szavazatszlnlil6 bizattsdg szavazbkdi i:redm6ny meg6llapit6 dcint6s6nek
t<irv6nys6rt6 voltrlr4 vagy
t) a szavaz6ktiri eredmdnyek tisszesit6s6re 6s a vSlasrtisi eredm6ny megrillapitrisara

A

vonatkoz6 szabilyokmegsdrtds6re hivatkozassal lehet fellebbezdst benyrijtani.

szavazatszAmlal6 bizottstig szavaz6kdi eredmdnyt megrillapit6 d6nt6se ellen
csak av1lasnAsi
bizotts6gnak avillasztirsi eredm6nyt meg6llapit6 d<int6se e,lleni fellebbez6ssel egytitt van
helye.

A fellebbez6snek tartalmazia kell
m) akdtelem a v6lasztasi eljirisr6l sz6l6 2013.6vi X)O(VI. trirv6ny (a tovribbiakban: Ve.)

223. S (3) bekezddse szerinti alapj6t,
n) a k6relem benyujt6jrlnak nev6t, lakcim6t (szekhely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
eltdr - postai drtesitdsi cim6t,
u) a k6relem benyujt6jdnak szemdlyi azonosft6j6t, ill€)tve ha a kiilftilddn 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezl v6lasrt5polg6r nem r:endelkezik szem6lyi azoriosft6val,*a
magyar 6llampolgrirsflgdtigazol6 okiratinak tipusrit6s szim:it, vagy jel-rilO szewezetvagy
m6s szervezet esetdben a bfr6srigi nyilvrintartdsba-v6teli szam6t.
A fellebbezds tafialmazhatja benyrijt6j'inak telefaxszimifi vagy elekhonikus lev6lcim6t, illetve
kdzbesit6si megbizottjiinak nev6t 6s telefaxszlrn 6t vagy etektronikus lev6lcim6t.

Indokol6s

A helyi <inkormtlnyzati k6pvisel6k
tov6bbiakban: Ovjt.) 5. $szerint

6s polg6rmesterek v6laszt6s6r6l sz6I6 2010. 6vi

L. tdrv6ny (a

,,(1) A 10 000-n6l tdbb lakosri telepiilirsen 6s a f6varosi keriiletben a k6pvisel6k vegyes villasilitsi
rendszerben - egy6ni v6laszt6kertiletbren 6s kompenz6ci6s listrin - jutnak mand6tumhoz.
(2) Az egy6ni v6laszt6keriiletek 6s a kompenzdci6s listis mand6tumok sziima:
a) 25 000 lakosig 8 egydni v6laszl6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s list6s mand6tum,
b) 50 000 lakosig 10 egydni vrllaszt6keriileti 6s 4 kompenzlci6s list6s mand6tum,
c) 75 000 lakosig t2 egy6n v6las:zt6keriileti 6s 5 kompenz6ci6s listis mand6tum,
d) 100 000 lakosig 14 egy6ni v6larszt6kertileti 6s 6 kompenz6ci6s listls mand6tum.
(3) Minden tov6bbi 10 000 lakos utdn eggyel n6 az egy6ni vdlaszt6kertletben, 6s minden tov6bbi
25 000 lakos ut6n eggyel n6 a komperzdci6s listdn villasztottk6pvisel6k szdma.

A Ve. 306. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a helyi vrilaszt6si iroda vezet6je az illtalSnos v6laszkis
6v6ben februar l5-ig hat6rozatban filllapitja meg a kdpvisel6-testiilet megv6lasztand6 tagjainak
szdmdt. A helyi v6laszt6si iroda vezet(ij6nek hatirozata6rtelm6ben Balassagyarmat telepiil6sen a

megv6lasztand6 telepiil6si cinkormlmyzati k6pvisel6k szitma
v6laszt6keriileti 6s 3 kompenz6ci6s listrls.

12 f6, melyb6l 8

egy6ni

Az Ovjt. 14. $-a szerint azegylnt vrilaszt6ker0letben aza jeliilt lesz k6pvisel6, aki a legtobb
6rv6nyes szavazatot kapta. Avfilasztirt; szavaz6lapjinavilasil6polgrlr egy jeldltre szavazhat.

A Ve. 14. $ (l) bekezd6se figziti, hogy a viiasztdsi bizotts6gok avitlaszt6polgdrok ftiggetlen,
kizdrSlag a tdrv6nynek alirendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata avlTasztirsi eredmdny
meg6llapit6sa,
v6laszt6sok tisztas6gdnak, tdrv6nyess6g6nek binosithsa,
pilrtatlansdg
drv6nyesitdse 6s sztiks6g eset6n avilaszths trirv6nyes rendj6nek helyre6llit6sa.
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a

A Ve. 44. $ (1)

-

-

bekezddse 6rtelm6be:n a villaszthsi bizotts6g
az SZSZB kiv6tel6vel az rdrgy
6rdem6ben hatfnozatot, az eljdrds sonfur felmeriilt minden egy6b k6rd6sben jegyz6kdnyvbe foglalt
ddnt6st hoz.

A Ve. 202. S (l) bekezd6se r<igziti, hogy
jegyz6krinyvet kell kdsziteni.

a

szavaz6kriri, valamint a v6lasztilsi eredm6nyr6l

A Ve. 3074I. $ (1) bekezd6se drtelm6ben a helyi viiasztitsi bizottsig a szavazlkori

jegyz6k<inyvek alapj6n <isszesiti a polgrirmester-viIasztfus, valamint az egy5ru list6s v6laszt6s
vagy az egydni v6laszt6keriileti v6lasrt6s szavaz6ktiri eredm6nyeit, 6s meg6llapitja a villasztfus
eredm6ny6t.

A

az egy6ni v6laszt6kertileti k6pvisel6-v6lasrt6s eredm6nydnek megilllapitdsira szolg6l6
jegyz6kdnyv mint6j6t a helyi dnkormduryzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasztSsfn, valamint
a nemzetis6gi <inkormhnyzati k6pvisel6k v6las*5sin a villaszthsi irodak hatlskrirdbe tartoz6
feladatok v6grehajt6srlnak r6szletes szab6lyair6l 6s
vhlaszthsi eljar6sban haszn6land6
nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019. (VII. 30.) IM rendelet 33. mell6klete 6llapitja meg.

a

A Helyi VSlasztrisi Bizotts6g

a fenti re:ndelkezdseknek megfelel6enaszavaz6kdri jegyz6konyvek
alapjan cisszesitette Balassagyarmat telepiil6s 07. szdmfvdlaszt6kertiletdben a k6pvisel6-testiilet

tagsaira leadott szavazatokat 6s meg6llapitotta a villasztis eredm6ny6t, melyet k6t eredeti
p6ldrinyban elk6szitett,,Jegyz6kdnyv a kdpvisel1-vfulaszlas eredm6nydr6l" cimii jegyz6kdnyvbe

foslalt.

A Ve. 49. $ (2) bekezd6s 6rtelm6ben a viiasztisi bizotts6g ahatirozatdt - a szemelyes adatok
kiv6tel6vel - nyilvr{noss6gra hozza. A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a nyilv6noss6gra hozatal
tekintetdben a rendelke zfr rlszben foglaltak szerint int6zt<edett

A Helyi Viilasztrisi Bizotts6g hatirozata a fentiekben hivatkozott jogszab6lyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 tfiilkozlatas a Ve. 10.
$-6n, 221. S (1) bekezd6s6n, a-2i3. $ (l) bekezd6s6n,
a224- $ (1)-(4) bekezd6sein,24l. $ (l) - (2)bekezddsdn, 307/P. g (2) bekezdds t)'pontjrin alapul.
Balassagyarm at, 2019 . okt6ber I 4.
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