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A Balassagyarmati Helyi V6laszt6si Bizottsrig a helyi rinkormrlnyzati k6pvisel6k 6s
polgdrmestetek 2019. okt6ber 13. napjira kituztitt 6ltalinos v6laszt6sin
a N6gr6d megyei
Balassagyarmat teleptil6sen a polg6rmester v6lasztds6r6l kdsziilt szavaz6k6ri jegyz1kriny-vek
alapjana polgrirmester v6lasztds eredm6ny6nek megiilLapitfusathrgyabanmeghozta
a k<ivetkez6

hatfrozatotz

A

a

Balassagyarmati Helyi V6laszklsi Bizotts6g
helyi cinkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kttfui)tt 6ltal6nos vdiasnfusin
a N6gfttd megyei
Balassagyarmat teleptildsen a polg6rmester viilaszt6s6nak eredm6ny6t jelen hat1rozatmell6klet6t

kdpez6,

6s kdt eredeti

p6ldrinyban elk6szitett ,,Jegyz6kdnyv
eredm6ny6r6l" cimii j egyzlkonyv szerint rlllapftja meg.

L

polgrirmest er-vfiaszt1s

A Balassagyatmati Helyi V6laszt6si Bizotts6g elrendeli ahatfurozatklzzetetelfit Balassagy armat
Onkormany zatinakhirdet6tabl 6jdn, es a balassagyarmat.hu megnevez6sii honlapjan.

A

hatinozat ellen annak meghozatalfut6l szlmitott 3 napon beliil a k<lzponti n6vjegyz6kben
szerepl6 vfiaszt6polgrlr, jel61t, jeldl6 szewezet, tovdbb| az tigyben 6rinteu term6szetes
6s jogi
szemlly,jogi szem6lyis6g n6lhili szswezet szem6lyesen, levelten, telefaxon vagy elektronikris
levdlben a N6gr6d Megyei Tertileti V6lasztrlsi Bizottsrlghoz cimzett fellebbez6si nyrijthat
be a
Balassagyarmati Helyi V6lasztrlsi Bizotts6gnal
Q660 Balassagyarmat,p1irkoczi fejedelem it 12.
sz6m, telefax: 06-35-300-782; e-mailcim: valasztras@balassagyarmat.hu). A felleb|ez6st
rigy kell
benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. okt6ber ttO tZ.
tO.OO
eglrkezzen.
-,iig -

"upi,l"

AvftLasztisi bizotts6gnak avillasrtiseredm6ny6t megrillapit6 d<int6se ellen
a)
szavazalszedil6 b:u;ottsfug szavaz6koi eredm6nyt meg6llapit6 ddnt6s6nek
trirv6nys6rt6 voltdr4 vagy
b) a szavaz6kdri eredm6nyek cisszesft6sdre 6s a v6lasztiisi eredm6ny meg6llapitirsira
vonatkoz6 szab6lyok megs6rt6s6re hivatkozissal lehet fellebbezdst benyfjtani.
Aszavazatszimlii6bizottsitgszavaz6kdieredm6nyt megrillapft6 dcint6se ellen csak av1lasztirsi
bizotts6gnak avilasztitsi eredm6nyt megrlllapit6 d<int6se elleni fellebbez6ssel egyiitt van helye.

a

A fellebbezdsnek tartalnania kell
a) a k6relem aviiasztitsi eljanisr6l sz6l6 2013. 6vi )OO(VL t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ve.)
223.

b)

S

(3) bekezd6se szerinti alapj6t,

a k6relem benyujt6jrinak nev6t, lakcfm6t (sz6khelydt) 6s - ha a

lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
c) a k6relem benyujt6janak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftildrjn 616, magyarorsziigi
lakcimmel nem rendekez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar 6llarnpolgrlrsfugdtigazol6 okiratrinak tfpus6t 6s szitmdt,vagy jel-ctl6 szervezetvagy
mrls szervezet esetdben a bir6s6gi nyilvr{ntartrlsba-v6teli szimifi.
A fellebbezls tartzlmazhatja benyrijt6jdnak telefaxszitmfut vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
kdzbesft6si megbizottjrinak nev6t 6s telefaxszimiftvagy elektronikus lev6lcim6t.

Indoko16s

A helyi onkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vdlasztdsar6l sz6l6 2010.6vi L. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Ovjt.) 12. $-a szerint a polg6rmestert a teleptil6s v6laszt6polgiru kdzvetlentl
valasztjfuk. Polgrirmester az a jekilt lesz, aki a legttibb 6rv6nyes szavazatot kapta.

A Ve. 14. g (l) bekezd6se rogziti, hogy a v6laszt6si bizotts6gok avitlaszt6polgarok fiiggetlen,
kizar6lag a tdrvdnynek alarendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata av6lasrt6si eredmdny
meg5llapit6sa, a v6laszt6sok tisztas6g6nak, trirv6nyess6g6nek biztosit6sa, a p6rtatlans6g
drvdnyesitdse 6s sz0ks6g eset6n avillasrti.s tdrv6nyes rendjdnek helyre6llitasa.

-

az iigy
az SZSZB kiv6tel6vel
jegyz6k<inyvbe
foglalt
6rdem6ben hatfrozatot, az eljirfus soriln felmeriilt minden egy6b k6rd6sben
ddnt6st hoz.

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

A Ve.

199. $-a kimondja, hogy

-

a

szavazatszLmlill| bizotts6g
kcivet6en meg6llapitj a a v6lasrt6s szavaz6kdri eredm6ny6t.

a

szavazatok megszdlr/rilIilsht

202. S (1) bekezd6se rdgziti, hogy a szavaz6kdri, valamint a v6laszt6si eredmdnyr6l
j egyz6konyvet kell k6sziteni.

A Ve.

A Ve. 307/Ir{. $ (l) bekezd6se 6rtelm6ben a helyi v6laszklsi bizotts6g a szavaz6kori
jegyz6kdnyvek alapjrin d,sszesiti a polgrirmester-v6lasztils, valamint az egyfini list6s v6laszt6s
vagy az egy6ni v6laszt6kertileti v6las*6s szavaz6ktiri eredm6nyeit, 6s meg6llapitja a v6lasfi6s
eredm6ny6t.

A polgdrmester v6laszt6s eredm6ny6nek meg6llapitiisara szolgitr6 jegyzilkdnyv mint6j6t

a helyi

dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterckvilaszths6n, valamint a nemzetis6gi onkorm6nyzati
k6pvisel6k viiasafusinavilasztfusi iroddk hat6skiir6betartoz6 feladatok v6grehajt6s6nak r6szletes
szabillyaft6l 6s a viiasrtilsi eljar6sban haszrSland6 nyomtatvrlnyokr6l sz6l6 2012019. (VII. 30.)
IM rendelet 31. mell6klete 6llapitjameg.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek megfelel6enaszavaz6k<iri jegyz6kdnyvek
alapjhn d,sszesitette Balassagyarmat telep0l6s v5laszt6keriiletben a polg6rmesterre leadott
szavazatokat 6s meg6llapftotta avflasdAs eredm6ny6t, melyet k6t eredeti p6ldanyban elk6szitett
,,Jegyz6kdnyv a polg6rmester-viilasztas eredm6ny6r6l" cimiijegyz6ktinyvbe foglalt.

A Ve. 49. S Q) bekezdds 6rtelm6ben avfuIasztAsi bizotts6g ahatixozatfit - a szemdlyes adatok
kiv6tel6vel - nyilv6noss6gra hozza. A Helyi Yiiaszthsi Bizotts6g a nyilv6noss6gra hozatal
tekintet6ben a rendelkezb rlszben foglaltak szerint int6zkedett.

A Helyi V6laszt6si

Bizotts6g hatfixozata a fentiekben hivatkozott jogszab6lyhelyeken, a
jogorvoslatr6l sz6l6 t6j6koztat6s a Ve. 10. $-6n, 221. S (l) bekezdds6n, a 223. g (1) bekezd6sdn,
a224. $ (1)-(4) bekezd6sein,24l. $ (1) - (2)bekezd6s6n, 3071P. $ (2) bekezdds c) pontj6n alapul.
Balassagyarmat, 2019. okt6ber 1 4.
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