
HELYT VALASZTASI B\ZOTTSAG 6VB)
Ipolyszdg

7. szem,
JEGYZ6KONYV

Kesziilt: 2014. okt6ber h0 12. napj1n 22,00 1rakor az ipolyszogi Tag1voda (2660 lpolyszog,
lpolyszogi u. 2. sz6m) hivatalos helyisegeben

Jelen vannak: A.meU6kelt jelenl€ti iv szerint a bizotts1g tagiai
dr. Varga Andrea jegyz6, a Helyi Vebsztasi lroda Vezetdie

dr. Varga Andrea HVI vezet6: Koszonti a megjelent tagokat 6s ismefteti a Ve. 40. $. rendelkezeset,
melynek eftelmeben a vehszasi bizoftsag bstiilekeft n(lk,dik, dontesehez a tagok tobbs6g6nek
jelenl'te es a jelen6v1 tagok tobbsegenek azonos tartalm(t szavazata szriks6ges. Szavazni igennel
vagy nemmel lehet.

A vehszt^si Bizoftseg flnake ezu6n meg1llapltja, hogy a bizoftsegi bgok kozal (7 f6) 6 f6 ielen van,
a bizoftseg haftrozatk€pes.

Ezt kovet1en javaslatot tesz a bizotEeg ti6s6nek napirendjere, melyet a bizoftsdg egyhangl 6 igen
sz ava z atta I e lfog a dott.

A mai ules napirendie a kdvetkez1:

1 .) A 2014. 6vi poqarmester velaszfts eredmenyenek megalhpl6sarol
2.) Telepal'si 6nkormAnyzati kepvisel1k vebszqsa eredm6nyenek meg' api6sAr6l
3.) A telepal4si roma nemzetis6gi kepvisel6k v1lasz6sa eredm6ny€npk mege aplftser6l

Napirend:

1.) A 2014. 6vi poqarmester velasztes eredmanyanek mege apitasar6l

Dr. Varga Andrea HVI vezetbje elmondja, hogy a HVB A apitja meg a poqermester vahsztes
eredmeny6t.

Keri a BizottsegoL hogy a kinyomtatott jegyz1k1nyvek alapjen a kavetkez6 ha6rozati javaslatot
fogadja el.

GyAre IstvAnne elnok megkerdezi a bizoftseg hgjaiL hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e
valakinek kerd6se, ;szrevetele? Mege apitja, hogy nincs.

A Bizoftseg Elndke ismefteti a hatarozati javaslatot, melyet a Bizoftseg egyhangrt 6 igen
szav azatta I elf oga d ott.

HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Ipolyszog

27/2014.(X.12.) HVB h a t e r o z a t a
a pobermester velasztes eredmdny6nek mege apitAsAr6l

Az ipolyszagi Helyi Vahszwsi Bizoftseg a vdlasztdsi eljeresrdl sz6l6 2013. 6vi XXXVI. ftNeny
(tovAbbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezdes1ben biztosltott jogkoreben euerva, lpolyszog telepalesen
jelen haErozat qlel/€l.tgtet kepez1 jegyz6kdnw szerint - a poqArmester vAlasz6s, Jegyzdkdnyv a
velaszfts eredmenyerd - e apitja neg tpolyszog telepal6sen a polgermester velasztes eredmenyet.

A ha6rozat ellen - annak meghozatal1t6l szemitott heron (3) napon belal - a kozponti
nevjegyzekben szereprc vebszt1po@er, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbA az ugyben 

'rintefttermeszetes es jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nelk1li szeryezet szemelyesen, lev6lben a Helyi
Valaszftsi Bizottsegnel e660 lpolyszog, F6 u. 36. szatm), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus



lev:l,ben 
.(b.syarrat@profinter.hu), iogszabaryseft,sre hivatkozassar, iltetve a vabsz^si bizoftsegmerlegel6si iogkareben hozott dantese elten, iltetekmentesen fettebbezlst iyriitnat-'ii l'-uograaMegvei Teraleti vabszasi Bizottsagnak (3100 Satgdtarjen, Rek\czi 0t 36.) cimezve. A feitebnezest(tgy ke beny(tjtani, hogy az 2014. okt'bei h6 15. n;pjan'16,00 6r6ig meg€riezzen

IndokoEs

A vAbsz6si erjer6sr6r sz6t6 2013. 6vi XXXV: torveny G tovabbiakban: ve) 307/N. s () bekezdlsealapjan a Heryi verasztasi Bizottseg 
. boryszag rc6pat6sen a pobermester varasitds' erednenyetneg6llapit6 jegyz1kanW alapjAn megaiapitla a potg1rmester v6taszt6s eredmenyet.

A .ve 202. s o) bekezdlse. szerint a verasztlsi eredmenyrTr jegyzlkonyvet ke| k\szitem. Apotsarmester verasz6s eredm1nyenek mege api6s1ur szotg6t6' i,igyrai;nyi iintil"i- i' n.ryionkormanyzati kepvisel1k 6s po9ermesterek vdtasztds\n, va'famini i'nemzetiseji aiiirianyzatikepvisel6k vebszasan a vahszasi irodak haaskarebe hrtoz, fetadatok vegrenajiAsinai risztetesszab1lvairSr es a veraszasi ?ri?ry"p, haszn6rand6 nyomtatv'nyokr,r s*to inoi + 1vtit.-i+ 1 turendelet (tovebbiakban: tM rendelet) 29. szem0 mell'kleb'e apitja meg.
Fenti jogszabdlyi rendelkezesek figyelembevebrcvet a neryi 

-v6laizt6si 
Bizoftseg jelen haarozatme 6.kleEt kepez1 jegyz'kdnyvben fograttak szerint a apitja meg rpotysz\g tetepuielei a io'i+. euipolge rmester v6l aszft s e red m6 nyet.

A ha.terozat a.-Ye 202 $-6n. a 20,3.,.5 nl Sotn. g () bekezdesen. a 307/p. S e) bekezdes c.)ponuan, az rM renderet 3J. me 6ktet6n, a iogorvoitatr6t sz6r6 bjekoztat^s L'ie. zzi. g 1t1
?9t:?zd?s:9n, a 223 S () bekezd6s6n, a 224. S (1)_@ es g) bekezd6sein, az itbteiekr1r szotoEjekozhtes az 1990. 6vi XC t. tarveny 33. S @ b;keid6; 1 ) pontj1n ataput.

A bizoftsag Eiekoztatia a k6relmez't, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a felebbezls jogalapjet
(iogsz.abelysaft6sre hivatkozas, 

,illetve a velasztesi bizotgag merbget^si jogk,rben hozott alanasel, arettebbez+s benyljtljenak nev6t, takcimet 6zekheue0 ei - na.-a nr6iietat r"raiiiiiiitoi itte, _postai 1ftesitesi cimet, a fellebbezes beny_ttircjenak szemetyi azonoiitqet, i etie ha 
" 

xuralna, era,magyarorszegi hkcimmel nem rende.lkez1 vabsztopotger n'en rendelkezik szem1tyi azinosin*at, 
"magyar e ampobersdgdt igazor6 okirat1nak tipus1t zs szemet, vagy letrita szervi,iii *gy ,a"szeNezet esercben a bir6sAgi nyilvanbftasba v1teli szamat. A fellebbezes tartatiiznatla

beny0it6ianak telefaxszamat vagy etektronikus tevolcimet, ittet1teg k6zbesit1si nigbizittliiii- nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus tevebimet.
A bizottsag Mjekoztatja bvebbe a k6retmez6t, hogy a feltebbez€s a vehsztesi bizoftseg
haftrozatenak meghozata!1ig visszavonhat', ugyanakkol a vebszftsi bizotseg az eljerA$ hivatatb,t
folytathatja.

2') Telepul6si iinkorm^nyzati k6pviser6k vetaszt1sa eredm6ny6nek mege apitaser6l

Dr. varga Andrea HVI vezet1je arr6l t1j6koztatja a HVBI, hogy a HVI munkatersai a bedi&aft
adatokat az NVR rendszerben rAgziteftek, ellen1rittek.
A.HVB a szavazokdri jegyzokonyv atapjan e apitja meg a telepiilesi ,nkormenyzati k6pviset6k
vabszEsenak erednenyet.

Keri a BizoftsegoL hogy a kinyomtatott jegyz'kanyv alapjAn a kavetkez, hat'rozati javastatokat
fogadja el.

Gyiire lstvenne eln6k megkerdezi a bizottsdg tagjait, hogy az elhangzoftakkal kapcsolatosan van-e
valakinek kerdese, aszrevetele? Megdllapitja, hogy nincs.

A.Bizoftseg Hnaike ha6rozati javaslatot ismertet, melyet a Bizotts1g egyhangi 6 igen szavazattal
elfogadott.

HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)

28/201 4.ur 2 l?ol{ls; X a t e r o z a t a
a telep rcsi dnkormenyzati kepvisel6k vdlaszt^sa eredm6ny6nek meg6 apfteser6l



Az ipolyszdgi Helyi VehsztAsi Bizoftseg a velasz6si eljeresr6l sz6l6 2013. evi XXXvl. bNeny
(tovabbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezd1seben biztositott jogkareben eliaNa, a ielen hatarozat
mellekletet k6pez6 ipolysz1gi 001. szem1 szavaz6kori jegyz1kdnyv alapien - Szavaz6kdri
jegyz1konyv a telepul'si 1nkormenyzati kepvisel6 vebszasenak eredmanyer1l - 6llapitja meg
lpolyszag telepal6sen a teleptiesi 

'nkorm1nyzati 
k6pvisel6 vebsz6sanak eredmenyet.

A hatArozat ellen - annak meghozatahtol szAmitott hdrom (3) napon belul - a kazponti
n6vjegyzekben szereprc vebszt1poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbEt az agyben erintett
term'szetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nelkuli szevezet szem'lyesen, lev'lben a Helyi
Vebszftsi Bizottsegnel Q660 lpolyszog, FO u. 36. szAm), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus
Ieveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlysert6sre hivatkozessal, illetve a vdlasztdsi bizoftseg
merlegel4si jogkdr1ben hozott d1ntese ellen, illetekmentesen fellebbezest nyIjthat be a N1gred
Megyei Teriileti Velaszhsi Bizottsatgnak (3100 Salg6tarjan, Rdk6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest
1gy ke beny(tjtani, hogy az 2014. okt6ber h6 15. napjan 1 6,00 6reig megerkezzen.

Indokoles

A valasztesi euer^srdl sz6l6 2013. 6vi XXXVI. taNany (a bvebbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezdese
ahpjan a Helyi Velaszasi Bizoftseg Folyszog telepiil4sen a 001. szem1 szavaz'kori jegyz6konyv
dsszesifeft eredm6nye alapjen e apitja meg lpolyszog tebpllasen a telepalesi ankormanyzati
ke pv i se I 6k v a I a sz6se n a k e re d m.6 n ye t.

A Ve. 202. S () bekezdese szerint a vehsztesi eredmenyr1l jegyz6kanyvet ke kesziteni. A telep l6si

'nkormenyzati 
kepvisel1 vehsztes eredmenyenek meg+ apitAseul szoqeb jegyz6konyv minftjet a

helyi 6nkormenyzati k6pvisel6k 6s polgArmesterek velasztesen, valamint a nemzetisegi 6nkormanyzati
kepvisel1k velaszt,sen a velaszftsi irodek haftsk1r1be taftoz' feladatok v6grehaftesenak reszbtes
szabelyair'l 6s a vahsztasi euerasban hasznelandd nyomtatuenyokr1l szol6 4/2014.(V11.24.) lM
rendelet (tov1bbiakban: lM rendelet) 29. szam, nell'kleb e apitja meg.

Fenti jogszabelyi rendelkezesek figyetembevetel\vel a Hetyi Vatasziasi Bizoftseg jeten hatArozat
nelleklerct kepez5 jegyz6kdnwben foglaltak szeint ellapitja meg lpolyszdg telepll4sen a telepAlesi
6n kormA n yzati kepvisel1k val asz6 se n a k eredme nyeL

A haterozat a Ve. 202. $-dn, a 203. S 0), 307/N. S 0) bekezdesen, a 307/P. S e) bekezdes c.)
pontjAn, az IM rendelet 35. me 6kleten, a jogorvoslatr6l sz'b ftjekoztutas a Ve. 222. S 0)
bekezd's6n, a 223. S 0) bekezdesen, a 224. S 0)42) 6s (5) bekezdesein, az illetekekr6l sz'l6
ftjekoztat^s az 1990. 6vi XCIU. t5rveny 33. S e) bekezd€s 1.) ponlAn alapul.

A bizoftsag t1jekoztatja a kerelmez1t, hogy a fe ebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet

Aogszabelyseftesre hivatkozes, illetve a vebszbsi bizofts1g me egel+si jogkorben hozott donrcse), a
fellebbez6s benyfii1jenak nevet, lakcimet $z6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (szAkhely€t6l) elter -
postai 4ftesitesi cimeL a fellebbezes benyljbjenak szemelyi azonosircjeL i etve ha a kAlf1lddn 616,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vAlaszt6poqer nem rendelkezik szem6lyi azonositoval, a
magyar elhmpolgArsAget igazol6 okiratenak tlpuset 6s szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mas
szervezet eseteben a bir5sagi nyilvantaftesba veteli szAmeL A fellebbezes taftalmazhatja
beny(rjt1jenak telefaxszAmet vagy elektronikus levelcim6t, i et5leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet
6s telefaxszamet vagy elektronikus levelcimeL
A bizoftseg Ej6koztatja tovAbba a kerelmezdL hogy a fe ebbezds a vehszftsi bizottseg
hatArozatarnak meghozabbig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszftsi bizoftseg az eljere hivatalb'l
folytathatja.

3.) A telepiil6si roma nemzetis6gi k6pvisel6k velasztesa eredmenyenek megellapitese16l

dr. Varga Andrea HVI vezet6: Tisztelt Bizoftseg! A Helyi V^laszrusi Bizottseg e apitja meg a
telepUEsi roma nemzetesi k6pvisel6k vehszwsa eredmenydt.
Az ipolyszagi roma nevjegyz6kben szerepl6 v6laszt6poberok szavazhattak a kuelAlt szavaz6kdrben.
A szavazaszemleb bizottsAg az lM rendelet 41. szem(t mell'klete alapjen kit6lt0tte a szavaz6kori
jegyzdk1nyvet.

K6ri a BizottsAgot, hogy a kinyomtatott jegyz1kanyv alapj'n a k'vetkez6 haqrozati javaslatot fogadja
el.



avly t1tyin19 eln6k megk1rdez-i a .b_izoftseg hgjait, hogy az erhangzoftakkar kapcsotatosan van-evalakinek kdrd€se. eszrevercle? Mege apitja. hogy nincs.-'

A Bizottsag Elniike ismefteti a haarozati javasratot, meryet a Bizoftseg egyhangi 6 igenszavazatta I elfog ad ott.

HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
tpotys26g

29/2014.(X.12.) HVB h a t e r o z a ta
a telepiiresi roma nemzetis'gi 1nkormenyzati k6pviset6k vetasztesa eredm6ny6nek

mege apiteser6t

Az ipotyszagi Heryi vetaszt^si 
.Fizgft:es. a yaraszfisi erjer6st6t sz6t6 2013. 6vi xxxvr. tarveny(tovlbbiakban: ve) 307/N. s (1) bekezd1s1ben biztositott jogk,reben erjerva, az ipoiyszoagi 800.szem1..szavaz'kori jegyz'k'nyve atapjen jeten haarozat rpegt&rekit xepeza igyzafinyi-ii"rnt _

J:.sya?k6nyv a tereparesi nemzetisagi lnkormenyzati itpvF6tar iatasaasan'ii 
-eieimeiierat 

_
'eilap,ttja. meg lpolyszdg telepiitesen a roma nemzetisegi ankormenyzati k6pvisel6k vatasziesenak

eredmenyet.

A haErozat elen - annak meghozataat,t sz1mrtoft herom (3) napon bertit - a kazponttn'ujegyz6kben szerepr1 vehszt6pober, jetart, jerar1 szervezet, tovibba az ugyben 
'rintettt:,r.feygt?2.et..iggi 

9.z9nl!ty, jogi szem6lyis6g i'tkiiti szervezet szem'tyesen, teveben a Hetyivelasz6si Bizotts1gn6l (2660 lporysz\g, F6 u. 36. szdm), terefaxon (06-3s460-7g2) vagy eiextronixuslev1lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszab'lys'rt€sre hivatkozessal, ittetve a v,la;ztesi bizoftsagme egeesi jogk6r6ben hozott danrcse e ei, i et'kmentesen fettebbezlst nyrrjtni-ii' a 
' 
NograaMegyei Teriileti valaszasi Bizottsagnak (3100 satg'tarjen. RSk6czi 0t 36.) cimezve. l, reiteobezestlgy kell beny,jtani, hogy az 2014. okt'ber h6 1 S. n;pjen' 16,00 6rdig meg,riezzen

Indokoles

A valasz6si erjaresrdr sz6r6 2013. 6vi xxxvr. tarv'ny (a bvabbiakban: ve) 307/N. s 0) bekezdese
alapjan a Helyi vehsztesi Bizoftsag horyszag terepur1sen a Bo0. szemu irarazoxiri' j6gyr6lonyr"
erg.dmelye alapidn e apitia meg a tereparcsi roma nemzetis6gi an*ormanyziti"iefvisercr
velaszHsenak eredmEny6t.

A Ve. 202 5 () bekezdese szerift a vebszjasi eredmenyrIl iegyz1kanwet ke k|sziteni. A teleputesi
nemzetisegi kepviset6k vabszasa eredm6ny6nek meg6Iapit^saut s;otgab jegyz'kanyu iiiialat u
helyi 6nkormenyzati kepvisel6k 6s po@armesterek vebszAsan, valamint i nemzr:tisegi inxoriaiyzai
kepvisel5k vehsztesen a vehsz6si irodek haffiskArebe hftoz1 feladatok v\grehajtZsdnak r6sztetes
szabelyair6l 6s a vetaszqsi etiarysbSn hasznebnd6 nyomtatuanyokr,t smto itzot 1.1vtt.24.) tM
rendelet Govabbiakban: lM rendelet) 47. szem1 melbktete A apitja meg.

Fenti iogszabelyi rendelkezdsek figyelembev*ercvel a Helyi VehsztAsi BizottsAg jelen haftrozat
me ekletet kepez' jegyz1kanyvben fogtattak szerint d apitja meg lpolyszag teieputesen a 800.
szavaz1kdrben a telepal6si roma nemzetisegi 6nkormAnyza kepviset,k v6laszt6s6nak eredmenyet.

A haarozat a Ve. 202. l-en. a 203. S (1, SOztN. S (1) bekezdesen, a 307/p. S e) bekezdes c.)
ponuen, az lM rendelet 47. mel'ktercn, a jogoNostatr't sz6t6 hjekoztaas 

-a 
Ve ZZZ. g 1tS

bekezddsen, a 223. g (1) bekezdesen, a 224. s (1)-e) es 6) bekezdesein, az ittet'kekr1t sz6t6
bjekozEas az 1990. 6vi XCtlt. t6rv6ny 33. S e) bekezd6s 1.) pontjAn abput.

A bizoftseg Mi6koztatia a kerehez6t, hogy a fellebbezesnek tarlalmaznia kelt a fellebbez's jogalapjet
Aogszabelyseft'sre hivatkozAs, illetve a v^laszftsi bizoftsAg mefegel^si jogk'rben hozott dbnt6se), a
fellebbezes beny14ojenak nev6t, lakcimet 6z6khety6t) es - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6t) etter -postai 1ftesircsi cimeL a fellebbezes beny1q'janak szemelyi azonosircjat, itletve ha a kuttaldan erc,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkezl vehszt'po\er nem rendelkezik szem€lyi azonosit'val, a
magyar a ampolgarsaget igazol' okiratanak tipuset es szemat, vagy jelol' szervezet vagy mas
szervezet eseteben a bir1sAgi nyilvdntaftesba v1teli szAmaL A fellebbezes tartatnazhatja
benyiircienak telefaxszamet vagy elektronikus lev'lclmet, itlet'teg kezbesitesi megbtzottjenak nev6t
6s telefaxszemat vagy elektronikus lev'lcimet.



A bizoftseg Ejekoztatja tov^bbe a keremez^t, hogy a fellebbezes a vehsztesi bizofts^g
haterozaanak meghozataaig visszavonhat1, ugyanakkor a vdlasztAsi bizoffsag az euerest hivatalb'l
folytathatja.

A bizoftseg ehdke megkAszoni a tagoknak a raszveblt 6s az iil'st bezerja.

f
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'

/: Gi1re lstuenne :/
HVB elnbk

6iw,.- 9ottd..l

/: Silllei Zolt'nna :/
HVB tag

Se.L*r.l-ou [lani*"-
/: Selmeczi Marina :/

HVB tag

(CJ.,r,."J,*'1 t

rMB bg
/: Cseman Pel :/

HVB tag

J, lr--=I dr. VaMa Andrea:/ 
-HVI vezet1

e"'h
6*
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szAV.Az6K6RI J EGYZ6 K6Nw A PoIGARM ESTE R VALAszTAsAR6t
NOGRAD negye Ipolysz6g, 001, sz6mf szavaz6ktir TP 13-130-001-8

l. sziim( p6ld6ny
K6sztjlt 201 4,10.12 napj6n, a szavaz6helyis6g cime: Ipolyszdg Ipolyszogi u.2. (Tag6voda)

A szavaz6helyis6g nyitSs5nak id6pontja: 6 W
A szavazatszdmlel6 bizottsdg 6s az elsdk6nt szavaz6 v5lavt6polg5r a szavaz6s megkezd6se el6tt meg5llapitottar hogy az
urn6k lirese( az urn6kat lezSrta, 6s a mozg6urn6kban elhelyezte az ellen6rz6 lapot.

Az els6k6nt szavaz6 v5laszt6polgiir VA(.Ha rSi/,1|v /u^K' Q"^
al6irdsa

A szavazSs lez5r5sSnak id6ponqa: ,/'
A mozg6urndban az ellen6rz6 lap benne volt / nem volt benne, ez6rt az abban l6v6 szavaz6lapok 6rv6nytelenek.

A visszautasitottak jegyz6k6n szerepl6k sz6ma :
t1

SZAVAZATSZAM LEL6 ETZOTTSAC

t4LLc^ | 2a LTA| ulJ €' '!iutt,-: lst II aw,- Iotld.

SCTVMt J 6qrACr\prtl

Jf I 11C-a Z I tvlt Lt I,r + cxi k!q!" q\
csf t-l{' tu P4"

EdG,//ps.ILr (n'pos pt' ;:z\ 5l

[,1('s?4 4pv4tt4 {r4



ru6CnAo megye lpolysziig, OOt, sz5mf szavaz6kiir TP 13-130-001-8
A n6vjegyz6kben l6v6 vSlaszt6polgiirok sz6ma: 522

Urn6ban l6v6,b6lyegz6nyomat
n6lkijli szavaz6lapok sz6mal

Urn6ban 16v6, leb6lyegzett

szavaz6lapok szdmal

Elteres a szavazdk6nt

megjelentek sz6m5t6l:
(tdbblet: .r/hi6nyi -)

Erv6nytelen leb€lyegzett

szavaz6lapok szdma:

Ervdnyes szavazdlapok szdma r

E=D-BjD=F+G,

6
1,<,1

"6
5

.3ttG
G = a jeloltenkdnti szavazatoK sz6ma dsszesen
pz SZSZB a szavazatokat -1 alkalommal
sz5molta meg.

l.K5rd6si J6nosn6 ffe rlSa
2.Wignern6 Fejes M5ria 136 4hv
3. Hutyan IshrSn LZ6 /3

A v5lasztSs eredm6nye:

A vSlaszt6s eredm6nytelen volt,
mert a legtobb szavazatokat szerz6
jeloltek azonos szdmi szavazatot kaDtak.

A v5laszt5s eredm6nyes volt,
a megv5lasztott polgdrmester neve:

tl(,C'a.A4S !tA'UOtUt

taqiainak sziqn6ia:/ .9/ g"\'



szAVAz6KdRr JEGyz6KdNw A rELEpiiLfsr 6uronMAuvzArr rfpvrsrl6x vAuszrAsAn6l
f6CnAo megye Ipolysztig, oo1, sz5mti szavaz6kiir TK 13'130-001-8

1- . sz6mri p6ld6nY
K6szlilt 2014.10.12 napjSn, a szavaz6helyis6g cime: Ipolyszdg Ipolyszogi u.2. (Tag6voda)

A szavazatsz6mt6t6 bizotts5s 6s az ets6k6nt szavaz6 uah.rtOporga't l":l:';:",11#f"lJ:tit:El H:!:il:';*#nffi'
urniik iiresek, az urn6kat lez5rta, 6s a mozg6urnSkban elhelyezte az ellen6rz6 lapot.

UAcHC teivAI\) Uuk'Lr-"LAz els6k6nt szavaz6 v5laszt6pol95r

A szavaz5s lez6r5sSnak id6pontja: y'1. O0
A mozg6urn5ban az ellen6rz6lap bglgJglll nem volt benne, ez6rt az abban l6v6 szavaz6lapok 6rv6nytelenek.

A visszautasitottak jegyz6k6n szerep16k sz5ma: t-l

szAvAzArszAM Ll16 erzorrsAe

6.4uAF rSl-VA/Ut, '- 4.
u t a lr aa< o-/

tttL,^ Jot-td,ttL.- lottdiLti:r zAi_Tll/utr€\

Je.rv[/FS 6.p,l5p\t;e]

L'r f{6cl I M,\\t l/4
cs94{ fu P,{'|-

0t4 t tt sLar IAltt

L}(\L \puftL,l^',&l
-3r= - /lu.--o-



N6GRAD megye lpolysztig, OO1. sz6mt szavaz6ktir TK 13-130-001-8
A n6vlegyz6kben l6v6 vdlaszt6polgdrok sz6ma: 522 A Szavaz6k6nt megjelent vdlaszt6polg6rok szdma: [ 3illg

Urn6ban l6v6,bdlyegz6nyomat
n6lkiili szava26lapok sz6mal

Urn6ban 16v6, leb6lyegzett

szavazolapok sziimal

Elt6r6s a szavaz6k6nt

megjelentek sz6m6t6l:
(tdbblet: +/hiiiny: -)

Erv6nytelen lebdlyegzeit
szava26lapok szdma:

Ervdnyes szavaz6lapok sziima I

E=D-B,D=F+G

,to

35-/

"6
L

34l
pa.SZSZB a szavazatokat 4 alkalommal
szamolta meg.

1.Aros-Magl6di Melinda

2.Hrozina L€nArd 15

3,V6gh Ferenc

4.Jakus J6zsefn6

5. Kov6cs J6nosn6

T.Ruzsin JAnos

9. BogdSn L5szki

A vSlaszt6s eredm6nyet

mert _ kepvisel6i hely
szion6ia:

\ J.t 5(l

A megvSlaszthat6 k6pvisel6k szSma

A megv6lasztott k6pvisel5k sz6ma:

H0-O2/ u4 LErr,9r.{ A

t)tG4 FtAA-ruL-
'JfrtLLtS Bc'r,,J-

v6lasztisi bizottsdg a kdvetkez6 azonosit6jU jeldlt
manddtumhoz jutdsdt szavazategyenki-
s6g miatt sorsoliissal Sllapitotta meg:



JEGyz6KONw A TELEpULfsT NEMzETrsEcr <inronuAnyzlrr x€pvrse16r
vAleszrAsAnex eneouEnyEn6l . .

:

. ROHA neuzerrsEe ..., I
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5 L,J

\

5o

2

hs

1. $a a,Avy r Wz5L\ /lj^i-
2'vsvAc5 +apcsve 44
3.vdvAcq erc HA
a.PtrLrEp- 2.litLA 4h

, id6kdzi v6laszt6st kell tartani.

A megv6lasztott k6puir"t6t .r6ru, | 3-l
A megvSlasztott k6pvisel6k neve 6s azonosit6jal

DAP-AvYt DEz '-)o
l<DyA'cr. gtoaAB,O

7 t Ntt B, ,:.Tt tL,e.

A viilasztitsi bizottsiig a kdvetkez6 azonosit6ji
jel6lt mand5tumhoz jutiisiit szavazategyenl6sdg F-----------l

miatt sorsolSssal ;llapitotta megr | 
-. 

I

.rsd.r;**i..n.........r.ra|^\*7.-..f ...........
lueevr Es rcteiifts/r6vinost x*ALeD

A n6vjegyz6kben l6v6 v6laszt6polg6rok sz6ma

szava26kdnt megjelent v6laszt6polg6rok
szSma:

Urndban 16v6, b6lyegz6lenyomat ndlki.ili
szavaz6lapok szdma:

urn5ban 16v6, lebdlyegzett szava26lapok
sz5ma:

Ervdnwelen lebdlyegzett szavazdlapok szilma:

Ervdnyes szavazdlapok szSma:

A HVB tagjainak

TELEPULESI NEMZETISEGI ONKORMANYZAT VALASZTASA

Jelailt neve azonosit6 szavazat

al su
'tz-\

4Ar--\


