
Az lpolysz6gi Helyi Vehsztesi BizotEeg a helyi
oktdber 13. napjera k Az6ft eftaanos v6laszas6n
velaszaserd keszhlt szavaz'kAri jegyz6k6nw
mege aplffisa Hrgyeban meghozta a kAvetkez'

Az lpolyszdgi Helyi Velaszasi Bizofts^g a hetyi
offidber 13. napjera kftAz5ft eftabnos vebszasen
vAlasztasAnak eredmenyet jelen haarozat
,,Szavaz'k6ri jegyzakAnw a polgermester

Az lpolysztgi Helyi VAtasztesi BizotEeg elrendeli
hirdeffitebbjan, 6s az ipolyszAg.hu megnevezes,

A hadrozat ellen annak meghozatal1tdl
vAlaszt6polger, jel6lt, jelal6 szeyezet, bvebbe
szemelyiseg nelkufi szeNezet szemelyesen,
Megyei Teriileti Vdlasztdsi Bizoftseghoz cimzeft
Bizofts^gnel Q660 lpolysz^g, Fd utca 36.;
fellebbez'st ogy kell benyhjtani, hogy az legkes'bb

A vSlasztAsi bizofts1gnak a vebsztes eredm6ny6t
a) a szavazatszenbb bizottsAg

volt'ra, vagy
b) a szavazdkoi ercdmenyek Asszesit's're

szabAlyok megserbsere hivakozessal
A szavazatszemlel6 bizotts^g szavaz6k6i
bizoftsegnak a vehsztAsi eredmenyt mege aplt6

A fellebbezesnek taftalmaznia kell
4 a kerelem a vehsztesi euer^sftl sz6l6 201

be kezdese szei nti al apjAt,
b) a karelem beny(t66jenak nevet, lakctmat (l

postai Attesitesi clmet,
c) a kerelem beny0b6jenak szemelyi

lakcimmel nem rendelkezo
e ampolg^rsegat igazol6 okirat^nak
eseteben a blrOs^gi nyilventaftesba-vetefi

A fellebbezes hrtalnazhatja be ny0f6jenak
megbizoftjenak nevet es blefaxsz^met vagy

A helyi Ankormenyzati kapviselak 6s
tovebbiakban: Ouit.) 12. S-a szeint a
Polgermester az a jel'lt lesz, aki a legtabb

A Ve. 14. S ft) bekezdese figziti, hogy a
toNenynek alarendelt szeruei, amelyeknek
v'laszasok tisztas^gAnak, thNenyessege nek
eseten a vehszas bryenyes rendjenek

a peftatlanseg aNenyesircse ds szriksdg

Az lpolyszi5gi
s42019.(X.

Velasztesi Bizotheg
.) hahrozata

onkormenVati kepvisel6k 6s poqermesterek 2019.
N6grdd negyei lpolysz^g teleptjt'sen a po@ermester
ahpjen a poqermester vehsz6s eredm'ny'nek

inkormenvati kepvisel6k 6s polg1rmesterek 201 9.
N6gred megyei lpolyszcv telepul1sen a poqermester
lerct kepez6, es ket eredeti pdld1nyban elkeszitett

clmo kgyz6k5nw szeift e apttja meg.

h affi rczat kAzzetetelat I polyszAg Onkorm'nyzat^n ak

3 napon belill a kdzponti ndujegyz6kben szerepl'
Agyben 6inteft termeszetes 6s jogi szenety, jogi

telefaxon vagy elektronikus bveben a N'gr^d
ny0jthat be az lpolyszogi Helyi Vebszftsi

06-35/300-493, e-mail: ipolvszoo@amail.com). A
9. oftOber hO 17. napjen 16.00 areig meg'rkezzen.

dd,ntese ellen
eredmenyt megAllapit6 dontesenek t0rvenys6tt6

a velaszftsi eredmeny meg 6uap itesera vonatkoz,
fel lebbezest be ny (tjta n i.

megelhplt6 dhnrcse ellen csak a vebszasi
elleni fellebbezessel egyuft van helye .

6viXXXVI. t'rueny @ bvebbiakban: Ve.) 223. S G)

6s - ha a lakcinet6l (szekhelyetal) etter -

illetue, ha a knff1lddn 616, magyarcBzegi
nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar

szemet vagy jel6l6 szeNezet, vagy mes szeNezet

vagy elemrcnikus bvelcf met, illetve kezbesitesi
levelclmet.

vAlaszaserd sz6l6 2010. evi L. tdrveny G
a telepulas velaszt5poberai kdzvetlent velasztj^k.

szavazatot kaDta.

a vehsztdpoqerok fAggetlen, kizAr6lag a
feladata a velaszt1si eredmeny mege apiftsa, a



A Ve. 44. S (1) bekezdese 6ftelm6ben a v6lasztdsi
haarozatot, az eueres soren felmeraft minden egyeb

A Ve. 199. S-a kinondja, hogy a
mege apitja a vebsztes szavaz6kai eredmenyet.

A Ve. 202. S () bekezdase rbgziti, hogy a
kell keszlteni.

A Ve. 307/N. $ (1) bekezd'se afteheben a helyi
dsszes/fi a poqermester-valasztes, valamint az
velasztes szavaz6koi eredmenyeit, 6s mege apitja

A pobermester vebszas eredmenyenek
dnkormenyzati kepvisel6k es poqermesterek
kepvisel5k vebszffis^n a vebsztesi irodek
szabalyairdl 6s a vebszt^si eljerasban hasznebnd6
26. nel6kleb e apltja neg.

A Helyi Vebsztesi Bizoftseg a fenti
dsszesiletfe lpolysztg telepi 6s
mege apitofta a velaszas ercdmenyet, nelyet
jegyzdkAnw a polgarmester vAlasztasAr6l" clmfr

A Ve. 49. S e) bekezdes efteheben a velasz6si
- nyilvenossegra hozza. A Helyi Vehszhsi
reszben foglaltak szerint i nrczkedeft.

A Helyi Vehsztasi BizoftsAg hat'rczata a fentiekben
Ejakozbfts a Ve. 10. S-6n, 221. S fl) bekezdasan, a
241. S () - (2) bekezdesen, 307/P. S e) bekezd€s

lpolyszag, 2019. o6'ber 14.

- az SZSZB kiv6tel6vel - az iigy ardemeben
jegyzakdnwbe foglalt ddn6st hoz.

bizoftseg a szavazatok megszAmaaset kaveften

valamint a velaszasi e,edmenydl jegBakonwet

bizoftseg a szavazdkon jegyzdkonwek alapjen
fistes velasztes vagy az egyeni velaszt6kerabti

vAlaszws ercdmenyet.

szobeb iegW5konry minftjet a helyi
, valamint a nemzetisegi 5nkormenyzati

taftoz6 feladatok vegrehalesenak reszletes
sz6l6 202019. (V . 30.) lM rendelet

megtelelaen a szavazakai jegyzakdnw alapjen
a poqermestene leadoft azavazatokat 6s
eredeti peldenyban elkeszlteft 

"SzavazdkArifoglalt.

a ha6rcza6t - a szemelyes adatok kivebrcvel
nyilvenossegra hozatal tekinbrcben a re ndelkezo

ozoft jogszabelyhelyeken, a jogoNoslatr'l sz6l6
S 0) bekezdesen, a 224. S fl)-(4) bekezd'sein,

pontjdn alapul.
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szAVAZoKdRr JEGrzoK6Nw 4 VALASZTASAROL

CGRAD megye

olyszdg 001. szSmd szavaz6ktir

szuit 2019 ev 10. ho 13. napjdn, a szavazohelyis{i! cime:

60 lpoyszog, Tagovoda, lpolyszog u.2.

A nevjegyzekben lev6 villaszt6poig5rok szdmar 500

kell dbnasolnii

TP 13-130-001-8

l', oA^t penirny

s2avazokent megjetent vartasztopotgiirok sza.u. [--T'-T-l r
tu F rovalot az Osszesit6 la

rnaban Levo, be yegzd enyontat ne kull
avazolapoK Szama:

r16ban .e,/d, leDeryegzeft sldvdlotapo^ szamd.
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ven).telef ebelyegzen szavazolapok sz6mal

vefYes szdVazo apoK s2anla
I . a le oltenk6nti szavazatok osszesen)
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c A szavAzaroK szAMA JEL6LTENKENT
SZ.AVAZAT

1. LEDECZKI J6ZSEF 136
Friggetlen jeldlt 4^

2, HUTYAN ISTVAN 119
Fijggetlen jeldlt q

3. KARDAST tANosNE 12c
RDESZ-KDNP 4CI

4, SZELECZKI CSAAA PAL 158
F0ggetlen jel6lt {-d

5. WAGNERNE FEJES MARIA 142
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A valasztis eredmdnye:

l---l I u;tu.ztis 
"redmen)'te 

en voll, mert a leqtobb szavazalot

[Y]l uat".*i. .redm6nyes volt, a megv6lasztott

nevei

azonositojai

nemzetis6gi ieltilt nemzetis6gel
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