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BERIIIDA VÁROS HELYI vÁLASZTÁsr nrzoTTSÁGA

47 12014. (X. 12.) határozata

Berhida Város Helyi YáIasztási Bizottsága a váLasztási eljárásról sző|ő 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. $ (1) bekezdése, 200. $-a' 202. s (1) bekezdése és 30a. $ c)

pontja, valamint 307A{. $ (i) bekezdése alapján el1árva a helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek 2OI4. október 12. napján Berhida településen megtar1ott vá|asztásán az

egvcni listás önkormányzati képvise|ő-vá|asztás eredményének megállapítása tárgyában

meghoúa a következő
határozatotz

Berhida Város Helyi Yálasztási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek 2OI4. október 12. napján Berhida településen megtartott váIasztásán az

egyé"i listás önkormányzati képviselő-választás eredményét jelen határozaÍ mel\ékletét

képező j egyzokönyv szerint állapítj a me g'

Ahatározatel|en a meghozata\ától számított 3 napon belül a központi névjegyzék'ben szereplő

vá|asztőpolgár, jelölt, jelölő szeÍvezet,továbbá azúgyben érintett természetes és jogi személy'
jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus

l"rretb"n a Veszprém Megyei Területi Válasáási Bizottsághoz (8200 Veszprém' Megyeháztét
1.) címzett fellebbezést nyújthat be Berhida Város Helyi YáLasztásiBizottságánál (cím: 8181.

Berhida, Veszprémi űt I-3, fax: 88-585 -620, e-mail: berhida@berhida.hu).

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

megérkezzen.
Indokolás

A Ve. 200. $-a, valamint a 307Atr. $ (1) bekezdése alapján a helyi választási blzottság a

szavazatszámIáló bizottságok szavazőköri jegyzőkönyvei alapján összesíti a szavazőköri

eredményeket, és megállapítj a aváIasztás eredményét.

A Ve. 2O2' s (1) bekezdése alapján aváIasúási eredményrőI jegyzőkönyvet kell készíteni.

A váIasztás eredményét a 4l2OI4. (vIL 24') IM rendelet 33. számú melléklete szerinti
j egyzőkönyvben kell r ö gziteni.

Fentiek aIapján Berhida Város Helyi YáIasztási Bizottsága az egyéni listás iinkormányzati
képviselő-v á|asztás eredményének megállapításatárgyában a rendelkező részben írtak szerint

határozott.

A hatátozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslat

biáosítása a Ve. 22I. s (1) bekezdésén,223. $ (1) bekezdésén, 224. 5 (1)-(2) bekezdésén,

307lP. $ (2) bekezdés c) pontján alapszik.
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Készült .{H.1]]':..l|l':.'''i'{.:... napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG
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Jelölt neve nemzetiség,azon. szavazat

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazó|apok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma :
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képviselői hely betöltetlen maradt' 17. '(!!ti,[* r iT:Lsf =*D u'7 te,,l q3!
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A megválasztható képviselők száma :

A megválasztott képviselők száma:
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A választási bizottság a következő azonosítójú

miatt sorsolássar arrapitóha rie'gl E]
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