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

BERHIDA vÁRoS HELYI VÁLASZTÁsI nrzoTTSÁGA

48 /2014. (X. 1 2.) ltatár ozata

Berhida Város Helyi YáIasztási Bizottsága a váIasztási eljárásról szóIő 2013" évi XXXVI.
törvény (atovábbiakban: Ve.) 44. $ (1) bekezdése,200. $-a,202.5 (1) bekezdése és 311. $

(1) bókezdés c) pontja, valamint 328. $-a alapján e\1árva a települési nemzetiségi

önkormányzati képviselők 2OI4. október L2. napján Berhida településen megtartott

váIasztásán a roma települési nemzetiségi váIasztás eredményének megállapítása tfugyában

meghozta a következő

határozatotz

Berhida Helyi YálasztásiBizottságaa települési nemzetiségi önkormányzatiképviselők 20i4.

október 12. napjánBerhida településen megtartott vá|asztásén a roma települési nemzetiségi

váIasztás eredményét jelen határozatmellékletét képezőjegyzőkönyv szerint állapítja meg.

Ahatérozatellen a meghozatalatő| számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő

vá1asáópolgár, jelölt,.1Étoto szetvezet,továbbá azigyben érintett természetes és jogi személy,

jogi szanélyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus

i"rretu.n a Veszprém Megyei Területi Yálasztási Bizottsághaz (8200 Veszprém, Megyeháztét

I.) cimzett folletbezést nyri.jttrat be Berhida Város Helyi Válasáási Bizottságénál (cím: 8181.

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

A fellebbezést így ke|l benyújtani, hogy legkésőbb 2OI4' október 15. napján 16.00 óráig

megérkezzen.
Indokolás

a 328. $-a alapján a helyi váIasztási bizottság állapitja meg a

a\apj án a v álasztási er e dm ény ú| j e gy zőkö nyv et ke 1 1 ké s zít eni .

A választás eredményét a 4l2OI0. (vII. 24.) IM rendelet 47. számú melléklete szerinti

j egyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fentiek a1apján Berhida Város Helyi Választási Bizottsága a roma települési nemzetiségi

képviselő-v á|asztás eredményének megáll apításatargyéhan a rendelkező részben írtak szerint

hatétrozott.

A határozat a Ve" jelen határozatban rögzitett jogszabályi rendelkezéseken, a jogorvoslat

biztosítása a Ve. zit.5 (1) bekezdésén,223. $ (1) bekezdésén, 224' s (1)-(2) bekezdésén,

330. $ (2)bekezdés c) pontján alapszik.

Veszprém, 2014" október 12.

A Ve. 200. $-a, valamint
váIasztás eredményét.
A Ve. 202. s (1) bekezdése
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A választás eredménye;

A választás eredméiivqs /
A választás eredménytelen, időközi választást kell tartani

A megválasztott képviselők száma: [E
A megválasztott képviselők neve és azonosítója:
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A választási blzottság a következő azonositójú
jelölt mandátumhoz jutását szavazategyen|őség

miatt sorsolással állapította meg:
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bély egzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma l

A HVB tagjaÍnak szignója:
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