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Az Ipolyszdgi Helyi

Vilasztr{si Bizottsig
.) hathrozata

Vri'laszt,rsi Bizotts6g a
2019. okt6ber 13. napjfua kitiizdtt ri'ltalinos
kdpvisel6-testiilet t4giainak vrilasztrisar6l
listris k6pvisel6-v6lasztis eredm6ny6nek

dnkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polgrirmesterek
a N6grrid megyei Ipolysz6g telepiildsen a
szavaz6kdi jegyz6kdnyv alapj|n az egylni
tirgy6ban me gho Az a kdv etkez6

Az Ipolysziigi Helyi V6lasztdsi Bizottsrig a
201 9. okt6ber 13. napjdra kitiizdtt riltafti.nos
telepiil6si dnkormrinyzati k6pvisel6k

6nkormrinyzati k6pvisel6k 6s polgiiLrmesterek
a N6gr6d megyei Ipolyszdg telepiildsen a
eredm6ny6t a jelen hatrirozat melldklet€t
a telepiil6si dnkormanyzati k6pvisel6k
szerint rlLllapitj a meg.

kdpezri, 6s k6t eredeti p6ldrinyban elk6szitett

v6lasz&isilnak eredm6nydr6l" cimii

j

Az

lpolyszdgi Helyi V6laszuisi Bizotts6g elrendeli a hatitrozat kdzzet6tellt Ipolysz6g
Onkormrinyzatrinak hirdet6libl6jrin, 6s az ipoll
megnevez6sti honlapj an.

A

hatarczat ellen annak meshozatal6t6l
szerepl6 vriiaszt6polgrir, jeltilt, jel6l6
szemdly, jogi szem6lyis6g ndlkiili szervezet
levdlben a N6grrid Megyei Teriileti V
Ipolysz6gi Helyi VrlLlasztisi Bizottsrignrfl

mail: ioolyszoe@€rnail.com). A
okl6ber h6

17

3 napon beltil a kdzponti n6vjegyzdkben
tov6bb6 az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi
lev6lberl telefaxon vagy elektronikus
Bizotts6ghoz cimzett fellebbezest nyijthat be az
Ipolysziig, F6 utca 36.; fax:06-351300-493, etgy kell benyujtani, hogy az legk6s6bb 2019.

. napjin 16.00 6niig

A v6laszLlsi bizottsi€rnak a vrllaszlis
d) a szzvazatsz{mlil6 bizottsrig
td,rv6nys6rt6 voltiir4 vagy
b) a szavazikdri eredm6nyek

megdllapit6 ddntdse ellen

i

eredmdnyt megrflIapit6 ddntds€nek

6s a

vr4,laszt6si eredmdny megillapititslrra

vonatkoz6 szabrfl yok megs6rt6s6re
A szav azatszitrn\fl 6 bizottsrig szavaz6kdri
bizottstignak a vflasztrisi eredm6nyt

lehet fellebbez6st benvriitani.
meg6llapit6 diintdse ellen csak a v las7ritsi
d6ntdse elleni fellebbezessel egyiftt van helye.

A fellebbezesnek tartalmaznia kell
a) a k&elem a vilasztirsi elj 6nlsr61 szol6

13. 6vi

6/
c)

223. g (3) bekezd6se szerinti alapjrit,
a k6relem benyrijt6j6nak nevdt,
eltdr - postai drtesit6si cim6t,
a k6relem benyrijt6jrinak szem6lyi
lakcimmel nem rendelkez6
magyar rfl lampolg6nrigrirt igazol6

mds szervezet esetdben a bir6sri"si
benynj t6j r6nak
k6zbesit6si megbizottj6nak nevdt 6s

A fellebbezds tartalmazhatja

)OO(VI. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ve.)

(szdkhely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhelydt6l)

illetve ha a kiilftildiin dl6, magyarorszigi
nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a
tipq$at ds szimAt, vagyjel6l6 szervezetvagy
vdteli szimrit.
vagy elektronikus levdlcimdt, illetve
vagy elektronikus lev6lcim6t.

A helyi iinkormrinyzati k6pvisel6k

vilasnisir6l sz6l6 2010. 6vi L. tdrvdnv (a

6s

vagy enn6l kevesebb lakosri telepiilds - egy6ni
tov6bbiakban: Ovjt.) a. $ b) pontja szerint a l0
alkot, amelyben a k6pvisel6k szima 1000
list6s v6lasztasi rendszerben - egy
lakosis 4 f6.
iroda vezetdie az iltalimos vrflaszuis
A Ve. 306. g (2) bekezddse 6rtelm6ben a helyi
a k6pvisel6-testiilet megvrilasztand6 tagiainak
6v6ben februar l5-ig hatarozatban dllapitja
6rtelm6ben Ipolysziig telepiildsen a
szitrn t. A helyi v6lasztrisi iroda vezet6j6nek
szima4f6.
megvalasztand6 telepiildsi dnkorm6nyzati
bizottsdgok a vrilaszt6polgrirok ffiggetlen,
A Ve. 14. $ (1) bekezd6se rdgziti, hogy a
els6dleses feladata a v{lxzlitsi eredmdnv
k;tzitr6lag a tdrv6nynek alirendelt szervei,
biaositrisa a p6rtatlansrig
meg6llapitrisa,
viflasztilsok tiszas6gdnak,
es rendj6nek helyreifl litr{sa.
drvdnyesit6se 6s sziiks6g eset6n a viflasztiis
M ingy
bizottsrig
az SZSZB kiv6tel6vel
A Ve. 44. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a
jegyz6kiinyvbe
foglalt
egy6b k6rd6sben
6rdemdben hatdr ozatot, az eljir1s soriin felmeriilt
diintdst hoz.
valamint a vfilar,aAsi eredmdnvr6l
A Ye. 202. $ (1) bekezd6se rdgziti, hogy a
j egyz6kdnyvet kell k6sziteni.
Ve. 307AJ. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a helyi vrilasztrlsi bizotts6g a szavaz6kdri
jegyz6kdnyvek alapj6n dsszesiti a
vilasnis, valamint az egydnt listris v6laszt,is
eredmdnyeit, 6s megrfllapitj a a viiaszt s
vagy az egydni vrllaszt6keriileti v6lasztris
eredmdny6t.

a

-

-

A

A

szo1grfl6 jegyz6kdnyv

mint6j6t a helyi

k6pvisel6-vdlaszt6s eredm6ny6nek
dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgrirmesterek
k6ovisel6k vrflasztSs6n a vrflasztrisi irodrik
szab6lyair6l 6s a viilasztfsi eljdrdsban
IM rendelet 32. mell6klete rillapitja meg.

valamint a nemzetisdgi iinkorm6nyzati
tartozo feladatok v6grehaj tisanak rdszletes
iryomtatvrinyokr6l sz6l6 2012019. (VII. 30.)

A Helyi V6lasztrisi Bizottsrig a fenti
vdlaszt6srir6l klszijlt szav az6k6ri j egyz6kiinyv
egy6ni listris szavaz6lapon leadott
eredm6nydt, melyet k6t eredeti p6ldrinyban
k6pvisel6k vrilaszkisai.nak eredm6ny6r6l' cimt

megfelel6en a k6pvisel6-testiilet tagjainak
Ipolysziig teleptil6s v6laszt6keriiletben az
dsszesitette 6s meg6llapitotta a vilxztAs
,Jegyz6k0nyv a telepiildsi dnkormrinyzati
foglalt.

A Ve. 49. $ (2) bekezd6s 6rtelm6ben

a

-

nyilvrinoss6gra hozza. A Helyi
tekintet6ben a rendelkez6 rdszben foslaltak

kiv6tel6vel

A

Helyi Vrllaszkisi Bizotts6g hatirozata

a

jogorvoslatr6l s2616 hjdkoztatAs a Ve. 10. $-rin,
a224. $ Q)-()bekezd6sein, 241. $ (1) - (2)
Ipolyszdg, 2019. okt6ber 14.
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bizottsrig a hatirozatAt - a szemdlyes adatok
{lar,ztAsi Bizotts6g a nyilvri,noss6gra hozatal
int6zkedett.

1. $

(l)

hivatkozott jogszabdlyhelyeken, a
bekezddsdn,a223. $ (l) bekezdds6n,

307/P. $ (2) bekezdds c) pontjr4n alapul.
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polysaitg 00r, sziimt sEavaz6kiir

, zitmit {taany

iiszult 2019. ev 10. h6 i.3. napj6n, a szavaz6helyiseg cime:
660 lpoiyszoq, Tagovoda, IpolyszaEi u.2.

C
A nevjegfzekben ldv6 vdlaszt6polg6rok
szavaz6k6nt meqjetent vilaszt6potgarok
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A valasztis eredmenyei

1.

A vdlaszt6s eredmenves

3.

A meqv6laszthato <eoviseldk sz6na:
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A meqv6lasztotl k6ovisel6k szSma:
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A v6lasztdsi bizottsdg a fentiek k6zril a

azonosftoiI -sorsolassai
telblt mand6tumhoz lutdsdt

rldsdg mrdn
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