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BERHIDA vÁRoS HELYI vÁLASZTÁsr BrzoTTSÁGA
49 1201'4. (X.

12.)

határozata

Berhida Város Helyi Választási Bizottsága aválasztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI.
és 311' $
törvény (atovábbiaiban: Ve.) 44. $ (1) bikezdése,200. $-a, 202. s (1) bekezdése
(1) bótezaes c) pontja, valarniit'3z8. $-a a\apjan el1áwa a települési nemzetiségi
orrkormányzati t<oivisótot< 2OI4. október I2. napján Berhida településen megtartott
váIasztásána német települési nemzetiségiváIasztás eredményének megállapitásatargyában
meghozta a következő

határozatot:
2014.
Berhida Helyi Választási Bizottságaa települési nemzetiségi önkormányzatiképviselők
nemzetiségi
települési
október 12. napjánBerhida telepüÉsen megtartott váIasztásána német
állapítja meg'
választáseredményét jelen hatétrozatmellékletétképezójegyzőkönyv szerint

szereplő
Ahatározatellen a meghozatalátőt számított 3 napon belül a központi névjegyzéI<ben
és jogi személy,
választópolgár, jelolt,1etoto szelvezet, továbbá azigyben érintett természetes
elektronikus
vagy
jogi szeme1yisog nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon
i"iett.r' a VészprémMegyei Területi Yá|asztásiBizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér
Helyi Választási Bizottságánál (cím: 8181 .
I .) címzett fe11e_bbezést n];qtnat be Berhida Város
Berhida, Veszprémi út 1-3, fax: 88-585 -620, e-mail: berhida@berhida'hu)'

A

óráig
fellebbezést ugy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2OI4. október 15. napján 16'00

megérkezzen'

A

Ve" 200. $-a, valamint

Indokolás
a

328. $-a alapján a helyi vá|asztási bizottság áIlapít1a meg a

választás eredményét.
A Ve. 2Oz. s (1) bákezdése alapján aváIasztási eredményrő1' jegyzőkönyvet kell készíteni'

válasúás eredményét a 4]2OIO. (YIL 24.) IM rendelet 47' számú melléklete szerinti
j e gyzőkönyvben
kell r o gzíten|

A

nemzetiségi
Fentiek a|apjart Berhida Varos Helyi YálasztásiBizottsága a német települési
írtak szerint
részben
rendelkező
a
képviselő-v i|asztáseredményének megállapításatérgyában
határozott.
a jogorvoslat
határozat a Ve. jelen határozatban rogzített jogszabáLyi rendelkezéseken,
(1)-(2) bekezdésén,
biztosítása a Ve. zit. s (1) bekezdésén,123.$ (1) bekezdésén, 224.5
330. $ (2)bekezdés c) pontján alapszik.

A

Veszprém, 2014 " október 12'

Berhida Város
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KészÜlt ..?.(;r!.h.,i Cl.,...{-'..' nap3án, a helyi választási bizottság hivatalos

helyiségében:
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TELEPÜLÉsI N EMZETISÉGI öNKoRMÁNYZAT
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A névjegyzékbenlévő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent

vá

Jelölt neve

lasztópolgárok
száma:

/ct

Urnában lévő, bély egzőIenyomat nélkÜli
szavazólapok száma:

Cl.

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok

,l

száma:
Érvénytelen IebéIyegzett szavazólapok száma:

Érvényesszavazólapok száma
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A választás ergcr-nényes /
A választás eredménytelen, időközi választást kell tartani.

A megválasztott képviselők száma:

E

A megválasztott képvíselők neve és azonosító;'a:
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A választási bizottság a következő azonosítójú
jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenlőség
miatt sorsolással állapította meg:

A HVB tagjainak

szignója:
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