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Balassagyarmati Helyi Vrilasztlsi Bizottsdg roma nemzetis6gi dnkormiinyzati k6pvisel6k
2019.6v okt6ber 13. napjira kittizOtt iiltaliinos v6lasfi6sdn a N6gr6d megyei Balassagyarmat
telepiil6sen a teleptil6si nemzetis6gi <inkorm{nyzati k6pvisel6k villaszitisdrol kdsztlt
eredmdnyjegyz6k<inyv alapjrin a teleptil6si nemzetis6gi onkorminyzati k6pvisel6k vSlasdSsa
eredm6ny6nek meg6ll apitisa taryyilban meghozta a kdvetkez6

hatfrozatot:

A Balassagyarmati Helyi Vdlaszt6si BizottsSg a nemzetis6gi <inkormdnyzati k6pvisel6k 2019.
okt6ber 13. napiaru kittizott 6ltal6nos villaszthsin a N6gr6d megyei Balassagyarmat teleptildsen
a telepiil6si nemzetisdgi <inkormfnyzati k6pvisel6k v6lasrt6s6nak eredm6ny6t a roma
nemzetis6g tekintet6ben, jelen hatfrozat mell6klet6t kepez6 6s k6t eredeti p6ldrinyban elk6szftett
,,Jegyz6kdnyv a telepiildsi nemzetisdgi cinkorminyzati k6pvisel6k villasztSsinak eredm6ny6r6l"
cim:d j e gy z6kdnyv szerint illlapitj a me g.

A Balassagyarmati Helyi V6laszt6si BizottsSg elrendeli ahathrozatkozzdtdtelet Balassagyarmat
Onkormrinyzatinakhirdet6tlblSjdn 6s a balassagyarmat.hu megnevez6sii honlapjan

A

hatfuozat ellen annak meghozatalilt6l szimitott 3 napon beliil a krizponti n6vjegyz6kben
szerepl6 v6las*opolg6r, jeldlt, jelcil6 szewezet, tov6bb6 az tigyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, 1ev61ben, telefaxon vagy elektronikus
levdlben a N6gr6d Megyei Teriileti V6lasztrisi Bizotts6ghoz cimzett fellebbezdst nyrijthat be a
Balassagyarmati Helyi V6lasztisi Bizotts6gnel Q660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedelem
12.
szdm, telefax: 06-35-300-782; e-mail cim: valasztas@balassagyarmat.hu). A fellebbez6st rigy
kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb20l9. okt6ber h6 17. napjrin 16.00 6r6ig meg6rkezzen.

it

AvilasZ.ilsi bizottstignak a villaszlas eredm6ny6t megilllapft6 d0nt6se ellen
a) a szavazatszitmlilS bizottsrig szavaz6kdi eredm6nyt meg6llapft6 d<intds6nek
tdrv6nys6rt6 voltar4 vagy
b) a szavaz6kdri eredm6nyek 6sszesit6s6re 6s a vrilasztisi eredm6ny meg6llapitilsira
vonatkoz6 szabdlyok megs6rt6s6re hivatkozlssal lehet fellebbez6st benyrijtani.
A szavazatszStnl6l6 bizottsag szzvazf,kbt'r eredm6nyt megrillapit6 ddntdse ellen csak a
vfilas4itsi bizotts6gnak avilaszlti,sii eredm6nyt megrillapit6 drint6se elleni feltebbez6ssel egyiltt
van helye.

A fellebbezdsnek tartalmania kell
a) a k6relem avilasztirsi eljanisr6l sz6l6 2013. 6vi )OO(VL trirv6ny (a tovribbiakban: Ve.)

b)

223. S (3) bekezd6se szerinti alapj6t,
a k6relem benyujt6j6nak nev6t, lakcfmdt (sz6khelydt) 6s - ha a lakcfmdt6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cimlt,

c) a k6relem benytijt6janak

szem6lyi azonositoj6t, illetve

ha a kiilftildon

616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 vilasztSpolgar nem rendelkezik szem6lyi
azonosft6val, a magyar 6llampolg6rsflgitt igazol6 okiratlnak tipusrlt 6s szfmftfi, vagy
jeltil6 szewezetvagy miis sznwezetesetdben a bir6s6gi nyilvrintarklsba-v6teli szinnfut.
A fellebbez6s tartalmazhatja benyujt6jdnak telefaxszd,m ifi vagy elekhonikus lev6lcfm6t, illetve
k6zbesft6si megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszim6t vagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokol6s

A Nemzeti V6lasztSsi Bizotts6g 2}lg.jrilius 30. napjdn kelt 183/2019. sz6mthathrozatdval

a

N6gr6d megyei Balassagyarmat teleptil6sen a roma nemzetis6g tekintetdben kitflzte a telep0l6si
nemzetis6gi <inkormtinyzati k6pvisel6k vilasztils6t. A hatirozat 6rtelm6ben a megv6lasfihatl
kdpvisel6k szhma5 f6.
nemzetis6gek jogair6l szol6 2011. 6vi CL)O(X. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Nek.tv.) 65. g-a
szerint a telepiildsi nemzetis6gi rinkormfnyzati k6pvisel6k v6Iasrt6sa eredm6nyes, ha legal6bb
annyi jelcllt kap szavazatot, mint a megvdlas^hat6 k6pvisel6k szirma. K6pvisel6k azok a jel<iltek
lesznek, akik az eredmdnyes v6laszt5son a megviiaszthat6 k6pvisel6k szitma szerinti legt<ibb
szavazatot kapjak. Szavazategyenl6s6g esetdn sorsoliissal kell meg6llapitani, hogy az egyenl6
szdmi szavazatot el6rt jekiltek kdztil melyik szerez mand6tumot.
A Ve. 14. $ (1) bekezd6se rilgziti, hogy a villasztasi bizotts6gok avdlasrt6polgarok ftiggetlen,
kizdr6lag a tdrv6nynek alilrendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata avillasztflsi eredm6ny
meg6llapitrlsa,
vSlaszt6sok tisztas6gdnak, tdrv6nyess6g6nek binosithsa,
pirtatlansfry
6rv6nyesit6se 6s sziiks6g eset6n avfulasztds tdrvdnyes rendj6nek helyrerfllitasa.
A Ve. 44. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a viiaszthsi bizotts6g - az SZSZB kiv6tel6vel az iJigy
6rdem6ben hatirozatot, az eljilrhs sordn felmeriilt minden egy6b k6rddsben jegyz6kdnyvbe
foglalt ddnt6st hoz.
A Ve. 327. S (1) bekezddse kimondja, hogy azon nemzetisdgi telepiil6si, tertileti 6s orsz6gos
list6s szavaz6lapjait, amelynek telepiil6si nemzetis6gi <inkormanyzati vilIaszt6silra sor keriil a
telepiil6sen, a helyi vflaszthsi bizotts6g szriml6lja meg.
Ve. 202. $ (1) bekezd6se szerint szavaz6koi, valamint a v6laszt6si eredm6nyr6l
j egyz6konyvet kell kdszfteni.
A Ve. 328. $ rdgziti, hogy a telepiil6si nemzetis6gi rinkorm6nyzativ6laszt6s eredm6ny6t a helyi
v6laszt6si bizotts6g 6llapitja meg.
A teleptil6si nemzetis6gi <inkorminyzati k6pvisel6 villaszths eredm6ny6nek meg6llapitilslra
szolg5l6 jegyz6krinyv mint6j6t a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgrlrmesterek viilaszt6siln,
valamint a nemzetis6gi dnkorminyzati k6pvisel6k vilIaszthsin a villasztilsi irodak hat6skdr6be
tartoz6 feladatok vdgrehajt6srinak rdszletes szabillyair6l 6s a vilasz/tdsi eljrlr6sban hasm6land6
nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019. (VII. 30.) IM rendelet 38. mell6klete 6l1apitjameg.
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A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek megfelel6en a sziml6l6st

kdvet6en
tjsszesitette Balassagyarmat teleptil6sen a roma nemzetis6g tekintetdben a telepiil6si nemzetis6gi
dnkormrinyzati k6pvisel6kre leadott szavazatokat 6s meg6llapitotta a villasztits eredm6ny6t,
melyet k6t eredeti p6ldanyban elk6szitett,,Jegyz6krlnyv a telepiil6si nemzetis6gi cinkorminyzati
k6pvisel6k villasrtilsinak eredm6ny6r6l" cimii j egyz6kdnyvbe foglalt.
A Ve.49. $ (2) bekezd6s drtelmdben avilasztdsi bizottsrlg ahatirozatifi- a szem6lyes adatok
kivdtel6vel - nyilv6noss6gra hozza. A Helyi V6laszt5si Bizotts6g a nyilv6noss6gra hozatal
tekintet6ben a rendelkezl rlszben foglaltak szerint int6zkedett.

A Helyi Yilasztirsi Bizotts6g hatitrozata a fentiekben hivatkozott jogszab6lyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 thjlkozltatbs a Ve. 10. $-6n, 221. S (1) bekezd6s6n, a 223. S (1) bekezd6sdn,
a224. $ (1)-(4) bekezd6sein,24l. $ (lH2) bekezd6s6n, 330. g (2) bekezd6;
..

?f.

Tr:

i*l-:r '
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