
Az lpolysztgi Helyi Velaszasi Bizoftseg a roma
13. napjera k Az6ft eftalenos vebszftsen a
nemzetisegi 1nkorm^nyzati k6pvisel6k
nemzetisegi Ankorm4nyzati k6pvisel6k
kavetkezd

Az lpolyszctgi Helyi Vebszftsi Bizoftseg a
napjera kftAz6tt efta6nos vebsz6sen a N6gred
ankormenvati kdpvisel6k velaszffisenak
me eklerct kepezd 6s ket eredeti peldenyban
AnkormenVa kepviseldk vebszffisenak

Az lpolysz6gi Helyi V1laszt6si Bizoftseg ehendeli
hirdeffitebajen, 6s az ipolyszAg.hu megnevezesfr

A haarozat ellen annak meghozahbt^l
vebsztapolg^r jel6lt, jelAl6 szeNezet, tovAbbe
szemelyiseg nelkiili szeNezet szemelyesen,
Megyei Teraleti Velasztesi Bizoftseghoz clmzett
Bizoftsegnel e660 lpolyszdg, F6 utca 36.;
fellebbezest (rgy ke beny(tjtani, hogy az
megerkezzen.

A vdlasztdsi bizoftsAgnak a velaszfts eredmenyet
a) a szavazatszAmal' bizofts^g

voftera, vagy
b) a szavaz6k1i ercdmenyek Asszeslesere

sza be lyok m eg se ttese re hivatkozAssal
A szavazatszAml'l6 bizoftseg szavaz6k6i
bizoftsegnak a vehszasi eredmenyt nege aptto

A fellebbezasnek taftalmaznia kell
a) a kerelem a velaszt4si eueftstl sz6l6 201

ba kezdese szei nti al apjeL
b) a kerelem beny0jt6jAnak nevet, Iakclmet

poshi eftesl/dsi clmet,q a kerelem beny0i6jenak szemelyi
lakcfmmel nem rendelkezo
e ampoqerseget igazol6 okha6nak
szervezet eseteben a biftsegi

A fellebbezes taftalmazha$a benyhft6jenak
kezbesircsi megblzoftienak nev es

A Nemzeti Vdlasztdsi Bizoftseg 2019- jalius 30.
megyei lpolysz5g telephlesen a rcma
An kormenvati kepviselak vehszasAt. A hatArozat a megvAlaszthat6 kepviselak sz^ma 3 f6.

Az lpolyszaSgi
362019.(X.

Vdlasztdsi BizothAg
.) haterozata

An4ormenyzafi kepvisel1k 2019. ev om6ber
megyei lpolyszog telepulasen a telepti6si

keszAlt eredmenyjegyz'k6nw alapjen a bteput4si
eredm6nyenek megAllapitdsa Hrgyeban meghozta a

Ankormenyzati kepvisel6k 2019. okt6ber 13.
lpolyszog telepalasen a telepiibsi nemzetisegi

a roma nemzetiseg Ekinteteben, jelen hat^rozat
ekeszlEft "Jegyz6k6nw a teleptesi nemzetisegi

cin0 jegWOkOnW szei e apitja meg.

haterozat kAzzercte6t lpolyszOg Onkorme nyzatAnak

3 napon beltl a k'zponti n'vjegyz6kben szerepl1
Ugyben ainteft termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi

, telefaxon vagy ele$ronikus bveben a N6gred
ny0jthat be az lpolyszctgi Helyi Vebszftsi

063V300-493, e-mail: ipolvszoo@omail.com). A
2019. oru6ber h6 17. napjen 16.00 6reig

ddntdse ellen
eredmenyt nege aplt6 ddntesenek bryenyserto

a velasztAsi eredmeny mege apiasen vonatkoz6
fellebbez6st beny jtani.

mege aplt6 dontese ellen csak a vebszt^si
elleni fellebbezessel egyatt van helye.

6vi XXXVI. t1rveny @ tovdbbiakban: Ve.) 223. S P)

6s - ha a lakcimat6l (szekhelyetdl) elter -

illetue, ha a kalf1ld6n 616, magyarorszAgi
nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar

.es szemet, vagy jel6l6 szeNezet, vagy mes
szemet

vagy elektronikus bvebimet, illetue
vagy elektro n iku s levelcl met.

kelt 1832019. szemfi haarozatAval a N6orAd
tennbteben kftAzb a teleptil'si nemzetisegi



A nemzetisegek jogair1l sz6l6 2011. 6vi CLXXX.
bbpl6si nemzetisegi ankormenyzati kepviselak
szavazatot, mint a megvehszthat6 kepviselak
eredmenyes vehsztason a megvAlaszthat6
Szavazategyenl1seg esete n sorso/6ssa/ kel,
jelaltek kdzal melyik szerez mandetumot.
A Ve. 14. S () bekezdese ragzlti, hogy a vebsz6si
a torvenynek alerendelt szeNei, amelyeknek
vebszasok tisztasegenak, toNenyessegenek
eseten a velaszas fiNenyes rendjenek
A Ve. 44. S U) bekezdese Ablmeben a valasztesi
haarozatot, az euerAs soren felmerult minden egyeb
A Ve. 327. S () bekezdese kimondja, hogy azon
szavaz6lapjait, amelynek telephlasi nemzetis'gi
helyi vebsz6si bizoftseg szemaqa meg.
A Ve. 202. S 0) bekezdese szeint a szavaz6koi,
kaszlteni.
A Ve. 328. S ragzlti, hogy a telep?l6si
velasztesi bizoftseg e apitja neg.
A bleptl'si nemzetisegi Onkormenwati k6pvisel6
jegyzdkanw nintdjdt a helyi ,nkormAnyzati
nemzetisegi 5nkorm^nyzati k6pvisel6k vAlasztAs6n
vegrehalesenak reszletes szabelyair6l 6s a
20/2019. (Vll. 30.) lM rendelet 38. mell6klete

A Helyi Valaszasi BizoftsAg a fenti
Patvarc telepUl6sen a roma nemzefiseg
kepviselakre leadott szavazatokat es
pebenyban elkesziteft ,JegWOkonW a tebparcsi
eredmenyer5l" cim0 jegvakanwbe toglalt.
A Ve. 49. S e) bekezdes 

'ftelmeben 
a

kivetel'vel - nyilvanossegra hozza. A Helyi
rendelkez' reszben Wlaltak szeint intezkedeft .

A Helyi VelasztAsi Bizoftseg haarozata a
sz6b Hjekoztatas a Ve. 10. S-en, 221. S ()
bekezdesein, 241. S () - (2) bekezdesen, 330. S e)

lpolyszeg, 2019. oktober 14.

t'"$-'

(a tov^bbiakban: Nek.tu.) 65. S-a szerint a
eredmenyes, ha legalebb annyi jeldlt kap

K6pvisel6k azok a jeloltek lesznek, akik az
szema szeinti legtobb szavazatot kapjek.

hogy az egyenl6 szem0 szavazatot el6ft

a vebsztapo@erok faggetlen, kizebbg
feladata a velasz6si eredmeny megelbpiasa, a

a peftatlanseg aNenyesltese 6s szukseg

- az SZSZB kivetel€vel - az ilgy erdemeben
jegyzakonwbe foglalt danrcd hoz.

telep l6si, teralefi es orszdgos /isfds
valasz6sera sor keral a blepulasen, a

a velaszasi eredmenyral jegyzakanwet ke

hnkormenBati velaszas eredmenyet a helyi

eredmenyenek mege apltesera szoqerc
6s poqermesterek velasz6sen, valamint a

vehszasi irodAk hat^skorabe taftoz6 feladatok
elj6t6sban haszn^land6 nyomtatuenyok'l sz6l6

megfelel6en a szemabst kavefien osszesifeffe
a |le.l€.pulE'si nemzetisegi ankormenVati

a velaszas eredmenyeL melyet ket eredeti
ankormenyzati k6pvisel6k vebszasenak

bizoftseg a ha6roza6t - a szemelyes adatok
Bizoftseg a nyilvanossdgra hozatal tekinteteben a

hivatkozott jogszabelyhelyeken, a jogoNoslatr6l
a 223. S () bekezdesen, a 224. S 0)-G)

c) pontjen ahpul.

/')
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Gyure lstvenne
Helyi Velaszasi Bizofts^g elnoke
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