Berhida Város Helyi Választási Bizottsága
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.

BBRHIDA vÁnos HELYI vÁLASZTÁsr nrzoTTSÁGA
46 1201 4. (x. 12.) batár ozata

Berhida Város Helyi Yálasztási Bizottsága a választási eljarásról szőlő 2013" évi XXXVI'
törvény (a továbbiakban: Ve.) 44" $ (1) bekezdése, 200. $-a, 202. 5 (1) bekezdése és 30a. $ c)
pontja' valamint 307A{. $ (1) bekezdése alapján eljarva a helyi önkormányzati képviselők és
polgarmesterek 2OI4. október 12. napjan Berhida településen megtartott váIasztásán a
potgarmester-választáseredményénekmegáIlapításatárgyábanmeghoztaakövetkező

határozatot:

Berhida Város Helyi Yálasztásí Bízottsága a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október |2. napján Berhida településen megtartott választásán a
poge.*"'ter-váiasztás eredményétjelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint
állapítja meg.
Ahatározat ellen a meghozatalátőI számitott 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
válasáópolgár, jelölt, jelölő szervezet,továbbáazigybenérintetttermészetes és jogi szemé|y,
jogi szeméiyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
l.,retu.'' a Veszprém Megyei Területi YáIasztási Bizottsághoz (8200 Veszprém' Megyeháztér
7.) címzettfelletbezést nyújthat be Berhida Város Helyi YálasztásiBízottságánál (cím: 8181.
Berhida, Veszprémi Üt }'-3, fax: 88-585 -620, e-mail: berhida@berhida.hu).

A

fellebbezést így kell benyújtani, hogy legkésőbb 2014. október 15. napján 16.00 óráig

megérkezzen.

Indokolás

200. $-a, valamint a 307,N. $ (1) bekezdése aIapján a helyi válaszÍásí bizottság a
szavazatszámláló bizottságok szavazőköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a szavazőkori

A Ve.

eredményeket' é s me g á11 apítj a a v áIasztás ere dményét.
A Ve. 202. s (1) bekezdése alapján aváIasztási eredményrőI jegyzőkönyvet kell készíteni.

A

választás eredményét a 4l2O14. (YII.24.)
j egyzőkönyvben kell ró gzítení.

IM rendelet 33.

Fentiek aIapján Berhida Város Helyi Válasáási Bizottsága
eredményénekme gál 1 apítása tfu gy

A

áb

számú melléklete szerinti

a

polgármester-választás

an a rendelkező részben írtak szerin t határ ozott'

a Ve. jelen határozatban rcgzitett jogszabáIyi rendelkezésein, a jogorvoslat
biztosítása a Ve. 22I. s (i) bekezdésén,223.$ (1) bekezdésén, 224. s (1)-(2) bekezdésén,
határo,zat

307lP ' $ (2) bekezdés c) pontján alapszik.

Veszprém, 2014" október
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Dr. Frisch Gyuláné
Berhida Város Helyi Válasáási Bízottságának elncjke

JEGYZőKöNW A PoLGÁRMEsTER-vÁLAszTÁs EREDMÉNYÉnol
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KészÜlt .J_O.l'h.'.'|0..'i.t.,'. napján, a helyiválasztási bizottság hivatalos helyiségében:
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HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG
ntáírás.
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POLGARM ESTER-VALASZTAS

Jelölt neve

nemzetisá3,azon. szavazat
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A névjegyzékbenlévő választópolgárok
száma:
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Szavazóként megjelent választópolgárok
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Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélkrili
szavazólapok száma:
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Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

q
ytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen

Érvényesszavazólapok száma:

1)

D=F*G, G=a jeloltenkénti szavazatok száma osszesen
4

16.
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A vá|asztás eredménye:
A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

A választás eredményes volt, a megválasztott
polgármester neve:
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