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Balassagyarmati Helyi vrilasztasi Bizotts6g a helyi
rinkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polgiirmesterek 2019. okt6ber 13. napjrira
nttidtt dltalanos v6lasn6sin a N6gr6d megyei
Balassagyarmat teleptildsen az egy6* v6laszt6keriileti
k6pvisel6 ;ilasn6sar6l k6sztilt
szavaz6k'ijegyz6kdnyvek alapjan az egydniv6laszt6keriileti
k6pvisel6-v6laszt6s eredm6ny6nek
meg6llapit 6sa tdr gy 6ban meghozta a krivetkez6

hatirozatotz

A

Balassagyarmati Helyi vrllaszt6si Bizottsag
helyi rinkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjara tituz6tt
ri.ltaftinos v6laszt6sin a N6gr6d megyei
Balassagyarmat teleptil6sen a 08. szirmiviilaszt6kertiletben
az egyert:iilaszt6kenileti k6pvisel6v6lasrt6s eredm6ny6t jelen hatinozat.mgll6klet6t kdpez6,6s
k6J eredeti p6ldrinyban elk6szitett
,,Jegyz6kdnyv az egy6m v6laszt6keriileti k6pvisel6-i6lars,n6s eredm6ny6r6l,'cfmii jegyz6kdnyv
szerint Sllapitja meg.

a

A Balassagyarrnati Helyi YillasnasiBizotts6g elrendeli ahatfurozatkozzetetelet
Balassagy armat
onkormrinyzatfnakhirdet6trlbl6jrln, 6s a balaJ=sagyarmat.hu megnevezdsii
honlapjrin.

A

hatArozat ellen annak meghozatalift6l szfumitoft 3 rrapon beliil
a k64ponti n6vjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polg5r, jeltilt, jel6l6 szervezet, tovdbb6, az
igyben 6rintett termdszetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, levditen,
telefaxon vagy eleklronikus
levdlben a N6gnid Megyei Tertileti V6lasztrls,i nizottsagiroz
cimzett fellebbezest nyrijthat be a
Balassagyarmati Helyi Yillaszl'asiBizotts6gn6l
Q660 eaiassagya.mat, Rilk6czi fejedelem tft 12.
sz{m, telefax: 06-35-300-782; e-mail cfm:_valasztas@balassae.varmat.hu).
A fellebbez6st rigy kell
benyrijtani, hogy az legk6s6bb20lg.
eglrkezzen.

ottOb

Avillaszthsi bizotts6gnak av|lasztits eredm6ny6t megrillapft6
ddnt6se ellen

v) a

szavazatszinrlill6 bizottsdg szavaz6kii eredmdnyt meg6llapft6
dcint6s6nek
tdrv6nys6rt6 voltiir4 vagy
w) a szavazSkiii eredmdnyek tisszesitds6re 6s a viiaszititsi eredmdny megilllapitisara
vonatkoz6 szabiiyokmegs6rtdsdre hiva&ozissal lehet fellebbez6st
benytijtani.

A szavazatszamlal6 bizottsag szavaz6kdi eredm6nyt megrillapit6 d0;;;;
av1lasztitsi
bizotts6gnak avfulasztisi eredm6nyt megrillapit6 dttntdse-elleni
"it"negyiitt
".at van helye.
fellebbez6ssel
A fellebbez6snek tartalmazia kell
o) a k6relem avilasztitsi eljrinisr6l sz6l6 2013. 6vi )oo(VI. tdrv6ny (a tovribbiakban: ve.)
223. S (3) bekezddse szerinti alapj6t,

p)

a kdrelem benyujtoj6nak nev6t, lakcfmdt (szdkhelydt)
6s - ha a lakcfm6t6l (szdkhelydt6l)

elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
x) a k6relem benyujt6j6nak szem6lyi azonositqift. illetve ha a ktilfiild<in 616, magyarorszitgi
lakcimmel nem rendekezb v6laszt6polgiir"nem rendelkezik
szemdlyi azonosit6val, a
magyar 6llampolgrlrsagdtigaznl6.okiratrinak tipus6t 6s szAmfi-,vagy jel'<llo
szervezetvagy
miis szervezet eset6ben a bir6srigi nyilvrintart{sba-vdteli szam6t.
A fellebbezls tartalmazhatja benyujtojenak telefaxsz6m ifi vagy elekhonikus
lev6lcfm6t, illetve
kdzbesft6si megbizottjrinak nev6t es teiefaxszarnatvagy elekfonikus
lev6lcim6t.

Indoko16s

A helyi <inkormanyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterckvdlasrtfusdr6l s2616 2010. 6vi L. tdrvdny (a
tov6bbiakban: Ovjt.) 5. $szerint
,,(1) A 10 000-n61 tribb lakosri teleptildsen 6s a fi6varosi keriiletben a k6pvisel6k vegyes villasilitsi
rendszerben - egydni vfiaszt6keriiletben 6s kompenz6ci6s listan - jutnak mand6tumhoz.
(2) Azegy6ni v5laszt6kertiletek 6s a kompenzaci6s list6s mand6tumok sz6ma:
a) 25 000 lakosig 8 egy6ni v6laszt6kertileti 6s 3 kompenztici6s listis mand6tum,
b) 50 000 lakosig 10 egy6ni v6laszt6keriileti 6s 4 kompenz6ci6s list6s mand6tum,
c) 75 000 lakosig 12 egy6n v6laszt6keriileti 6s 5 kompenz6ci6s listas mand6tum,
d) 100 000 lakosig 14 egy6ni vflaszt6keriileti 6s 6 kompenzlci6s listas mand6tum.
(3) Minden tovabbi l0 000 lakos utrln eggyel n6 azegy6ni v6laszt6kertiletben, 6s minden tov6bbi
25 000 lakos utan eggyel n6 a kompenz6ci6s listan vflasztottk6pvisel6k szitma.

A Ve. 306. $ (2) bekezddse 6rtelm6ben a helyi v6laszt6si iroda vezetbie az illtalinos

v6laszt6s
tagjainak
megvillasztand6
6v6ben februar 15-ig hatarozatban ilIlapitla meg a k6pvisel6-testiilet
szirmifi. A helyi viiasztdsi iroda vezet6j6nek hatirozata6rtelm6ben Balassagyarmat teleptil6sen a
egy6ni
megv6lasztand6 telepiil6si dnkorm6nyzati k6pvisel6k szhma 12 f6, me1yb61

8

v6laszt6ker0leti 6s 3 kompenz6ci6s listas.

Az 6vjt. 14. $-a szerint azegy6m v6laszt6keriiletben aza jeliJlt lesz k6pvisel6, aki a legldbb
6rv6nyes szavazatotkapta. A v6laszt6s szavaz6lapjin avfulas*6polgrir egy jeloltre szavazhat.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se rdgziti, hogy a v6lasztasi bizotts6gok avillxzt6polgarok fiiggetlen,

kizir6lag a trirv6nynek alarendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata avflasztitsi eredm6ny
meg6llapit6sa, a v6laszt6sok tisztas6grinak, tdrv6nyess6g6nek biztositrlsa, a p6rtatlans6g
6rvdnyesit6se 6s sztiks6g eset6n avfulaszlrirs tdrv6nyes rendj6nek helyre6llitrisa.

-

- az SZSZB kivdtel6vel az ijgy
k6rd6sben jegyz6kdnyvbe foglalt
minden
egy6b
6rdem6ben hattrozatot, az eljirfus soriin felmertilt
d<int6st hoz.

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

A Ve. 202. S (1) bekezd6se r6gziti, hogy
jegyz6ktinyvet kell kdsziteni.

a

szavaz6kdri, valamint

a villasrtisi eredm6nyr6l

bekezd6se 6rtelm6ben a helyi viiaszthsi bizotts6g a szavaz6koti
jegyz6kdnyvek alapjan cisszesiti a polg6rmester-vdlasztiis, valamint az egydm listas v6laszt6s
vagy az egydni vSlaszt6keriileti v61asrt6s szavaz6kdri eredmdnyeit, 6s meg6llapitja avilIasilils

A

Ve. 307/Ir{. $ (1)

eredm6ny6t.

A az egy6ni v6laszt6kertileti

k6pvisel6-vflasrtils eredm6ny6nek meg6llapithsilra szolg6l6

jegyz6kdnyv mint6j6t a helyi Onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6siin, valamint
a nemzetis6gi cinkormfnyzati k6pvisel6k viiasztlsfn a villaszthsi irodrik hat6skdrdbe tartoz6
feladatok v6grehajtSsanak r6szletes szab6lyair6l 6s a v6lasztdsi eljar6sban haszn6land6
nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019. (VII. 30.) IM rendelet 33. mell6klete rlllapitja meg.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek megfelel6en a szavaz6kdri jegyz6kcinyvek
alapjindsszesitette Balassagyarmat telepiil6s 08. szdmri v6laszt6kertilet6ben a k6pvisel6-testiilet
tagSafta leadott szavazatokat 6s megilllapitotta a villasztAs eredmdny6t, melyet k6t eredeti
p6ldrinyban elk6szftett ,,Jegyz6krinyv a kdpviseIl-vilasztfus eredm6ny6r6l" cimti jegyz6kdnyvbe
foglalt.

A Ve' 49'g Q)

kiv6tel6vel

bekezd6s drtelmdben avillasrtisi bizottsdg ahatirozatilt

- nyilv6noss6gra

- aszem6lyes

adatok

hozza. A Helyi Y6lasrt6si Bizotts6g a nyilvdnoss6gra hozatal
tekintet6ben a rendelkez6 rdszben foglaltak sierint intdzkedeu

A Helyi Vrilaszkisi Bizottsrlg l:urtirozrta a fentiekben hivatko zott jogszab6lyhelyeken,
a
jogorvoslatr6l sz6l6 tElkoztatas a ve. 10;_!
221. S (l) bekezd 6s6n, a"2i3,$ (1) bekezd6s6n,
a224' $ (l)-(4) bekezd6sein,24l. $ (1) (2) _T,
- bekezderi", jozp. $ (2) blkezd6s c) pontjrin alaput.
Balassagyarmat, 2019. okt6ber 1 4.
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