
Arid Nagykozseg Helyi Valasztasi Bizottsag

37/2014. (X.12.) szamu hatarozata
Arlo Nagykozseg Helyi Valasztasi Bizottsaga a helyi onkormanyzati kepviselok 2014. oktober 12.
napjara kituzott altalanos valasztasan a Borsod-Abauj-Zemplen megyei Arlo telepulesen a polgarmester
valasztasarol keszult szavazokori jegyzokonyvek alapjan a polgarmester valasztas eredmenyenek
megallapitasa targyaban meghozta a kovetkezo

hatarozatot:

Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag a helyi onkormanyzati kepviselok 2014. ev oktober 12. napjara
kituzott altalanos valasztasan a Borsod-Abauj-Zemplen megyei Arlo telepulesen a polgarmester
valasztasanak eredmenyet jelen hatarozat mellekletet kepezo es ket eredeti peldanyban elkeszitett
Jegyzokonyv a polgarmester-valasztas eredmenyerol" cimu jegyzokonyv szerint allapitja meg.

Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag elrendeli a hatarozat kozzetetelet az Arloi Onkormanyzat
hirdetotablajan, es a www.arlo.hu megnevezesu honlapjan.

A hatarozat ellen annak meghozatalatol szamltott 3 napon beliil a kozponti nevjegyzekben szereplo
valasztopolgar, jelolt, jelolo szervezet, tovabba az ugyben erintett termeszetes es jogi szemely, jogi
szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus levelben a Borsod-
Abauj-Zemplen Megyei Teruleti Valasztasi Bizottsaghoz cimzett fellebbezest nyujthat be az Arloi Helyi
Valasztasi Bizottsagnal (3663 Arlo, Ady E. ut 162. fax: 48/544540, e-mail: jeqvzo(S)onkormarlo.t-
online.hu. vagy igazgatas@onkormarlo.t-online.hu). A fellebbezest ugy kell benyujtani, hogy az
legkesobb 2014. oktober ho 15. napjan 16.00 oraig megerkezzen.

A valasztasi bizottsagnak a valasztas eredmenyet megallapito dontese ellen
a) a szavazatszamlalo bizottsag szavazokori eredmenyt megallapito dontesenek

torvenyserto voltara, vagy
b) a szavazokori eredmenyek osszesitesere es a valasztasi eredmeny megallapitasara

vonatkozo szabalyok megsertesere hivatkozassal lehet fellebbezest benyujtani.
A szavazatszamlalo bizottsag szavazokori eredmenyt megallapito dontese ellen csak a valasztasi
bizottsagnak a valasztasi eredmenyt megallapito dontese elleni fellebbezessel egyutt van helye.

A fellebbezesnek tartalmaznia kell
a) a kerelem a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.)

223. § (3) bekezdese szerinti alapjat,



b) a kerelem benyujtojanak nevet, lakcimet (szekhelyet) es - ha a lakcimetol
(szekhelyetol) elter - postal ertesitesi cimet,

cj a kerelem benyujtojanak szemelyi azonositojat, illetve ha a kiilfoldon 616,
magyarorszagi lakcimmel nem rendelkezo valasztopolgar nem rendelkezik szemelyi
azonositoval, a magyar allampolgarsagat igazolo okiratanak tipusat es szamat, vagy
jelolo szervezet vagy mas szervezet eseteben a birosagi nyilvantartasba-veteli
szamat.

A fellebbezes tartalmazhatja benyujtojanak telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet, illetve
kezbesitesi megbizottjanak nevet es telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet.

Indokolas

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasarol szolo 2010. evi L. torveny (a
tovabbiakban: Ovjt.) 12. §-a szerint a polgarmestert a telepules valasztopolgarai kozvetleniil valasztjak.
Polgarmester az a jelolt lesz, aki a legtobb ervenyes szavazatot kapta.

A Ve. 14. § (1) bekezdese rogziti, hogy a valasztasi bizottsagok a valasztopolgarok fiiggetlen, kizarolag
a torvenynek alarendelt szervei, amelyeknek elsodleges feladata a valasztasi eredmeny megallapitasa,
a valasztasok tisztasaganak, torvenyessegenek biztositasa, a partatlansag ervenyesitese es sziikseg
eseten a valasztas torvenyes rendjenek helyreallitasa.

A Ve. 44. § (1) bekezdese ertelmeben a valasztasi bizottsag az ugy erdemeben hatarozatot, az eljaras
soran felmerult minden egyeb kerdesben jegyzokonyvbe foglalt dontest hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszamlalo bizottsag a szavazatok megszamlalasat kovetoen
megallapitja a valasztas szavazokori eredmenyet.

A Ve. 202. § (1) bekezdese rogziti, hogy a szavazokori, valamint a valasztasi eredmenyrol
jegyzokonyvet kell kesziteni.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdese ertelmeben a helyi valasztasi bizottsag a szavazokori jegyzokonyvek
alapjan osszesiti a polgarmester-valasztas, valamint az egyeni listas valasztas vagy az egyeni
valasztokeruleti valasztas szavazokori eredmenyeit, es megallapitja a valasztas eredmenyet.

A polgarmester valasztas eredmenyenek megallapitasara szolgalo jegyzokonyv mintajat a helyi
onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasan, valamint a nemzetisegi onkormanyzati
kepviselok valasztasan a valasztasi irodak hataskorebe tartozo feladatok vegrehajtasanak reszletes
szabalyairol es a valasztasi eljarasban hasznalando nyomtatvanyokrol szolo 4/2014. (VII. 24.) IM
rendelet 33. melleklete allapitja meg.

A Helyi Valasztasi Bizottsag a fenti rendelkezeseknek megfeleloen a szavazokori jegyzokonyvek
alapjan osszesitette Arlo telepules valasztokeruletben a polgarmesterre leadott szavazatokat es
megallapitotta a valasztas eredmenyet, melyet ket eredeti peldanyban elkeszitett Jegyzokonyv a
polgarmester-valasztas eredmenyerol" cimu jegyzokonyvbe foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdes ertelmeben a valasztasi bizottsag a hatarozatat - a szemelyes adatok
kivetelevel - nyilvanossagra hozza. A Helyi Valasztasi Bizottsag a nyilvanossagra hozatal tekinteteben a
rendelkezo reszben foglaltak szerint intezkedett.



A Helyi Valasztasi Bizottsag hatarozata a fentiekben hivatkozott jogszabalyhelyeken, a jogorvoslatrol
szolo tajekoztatas a Ve. 10. §-an, 221. § (1) bekezdesen, a 223. § (1) bekezdesen, a 224. § (1)-(4)
bekezdesein, 241. § (1) - (2) bekezdesen, 307/P. § (2) bekezdes c) pontjan alapul.

Arlo,2014.oktober12.

Laurencsik Janosne
az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag elnb'ke



Az Arlo Helyi Valasztasi Bizottsag
37/2014. (X.12.) hatarozata melleklete

(4/2014. (VII. 24.) IMrendelet33. mellekleteszerintijkv,)
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(MEGYE ES TELEPULES/FOVAROSI KERULET NEVE}

Jelolt neve

POLGARMESTER-VALASZTAS

nemzetiseg, azon. szavazat

A nevjegyzekben levo valasztopolgarok
szama:

Szavazokent megjelent valasztopolgarok
szama::

Urnaban levo, belyegzolenyomat nelkuli
szavazolapok szama:

Urnaban levo, lebelyegzett szavazolapok
szama:

Ervenytelen lebelyegzett szavazolapok szama:

Ervenyes szavazolapok szama:

D=F+G, G=a jeloltenkenti szavazatok sza
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Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag

38/2014. (X.12.) hatarozata
Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag a helyi onkormanyzati kepviselok 2014. oktober 12. napjara kituzott
altalanos valasztasan a Borsod-Abauj-Zemplen megyei Arlo telepiilesen a telepulesi onkormanyzati
kepviselok valasztasarol keszult szavazokori jegyzokonyvek alapjan a telepulesi onkormanyzati
kepviselok valasztasa eredmenyenek megallapitasa targyaban meghozta a kovetkezo

hatarozatot:

Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag a helyi onkormanyzati kepviselok 2014. ev oktober 12. napjara
kituzott altalanos valasztasan a Borsod-Abauj-Zemplen megyei Arlo telepiilesen a telepulesi
onkormanyzati kepviselok valasztasanak eredmenyet jelen hatarozat mellekletet kepezo es ket eredeti
peldanyban elkeszitett Jegyzokonyv a telepulesi onkormanyzati kepviselok valasztasanak
eredmenyeroT cimii Jegyzokonyv szerint allapitja meg.

Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag elrendeli a hatarozat kozzetetelet az Arloi Onkormanyzat
hirdetotablajan, es a www.arlo.hu megnevezesu honlapjan.

A hatarozat ellen annak meghozatalatol szamitott 3 napon belul a kozponti nevjegyzekben szereplo
valasztopolgar, jelolt, jelolo szervezet, tovabba az ugyben erintett termeszetes es jogi szemely, jogi
szemelyiseg nelkiili szervezet szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus levelben a Borsod-
Abauj-Zemplen Megyei Teruleti Valasztasi Bizottsaghoz cimzett fellebbezest nyujthat be az Arloi Helyi
Valasztasi Bizottsagnal (3663 Arlo, Ady E. ut 162. fax: 48/544540, e-mail: ieavzo(S)onkormarlo.t-
online.hu vagy igazgatas@onkormarlo.t-online.hu). A fellebbezest ugy kell benyujtani, hogy az
legkesobb 2014. oktober ho 15. napjan 16.00 oraig megerkezzen.

A valasztasi bizottsagnak a valasztas eredmenyet megallapito dontese ellen
a) a szavazatszamlalo bizottsag szavazokori eredmenyt megallapito dontesenek

torvenyserto voltara, vagy
b) a szavazokori eredmenyek osszesitesere es a valasztasi eredmeny megallapitasara

vonatkozo szabalyok megsertesere hivatkozassal lehet fellebbezest benyujtani.
A szavazatszamlalo bizottsag szavazokori eredmenyt megallapito dontese ellen csak a valasztasi
bizottsagnak a valasztasi eredmenyt megallapito dontese elleni fellebbezessel egyiitt van helye.

A fellebbezesnek tartalmaznia kell
a) a kerelem a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.)

223. § (3) bekezdese szerinti alapjat,

1



b) a kerelem benyujtojanak nevet, lakcimet (szekhelyet) es - ha a lakcimetol (szekhelyetol)
elter - postal ertesitesi cimet,

cj a kerelem benyujtojanak szemelyi azonositojat, illetve ha a kulfoldon elo, magyarorszagi
lakcimmel nem rendelkezo valasztopolgar nem rendelkezik szemelyi azonositoval, a
magyar allampolgarsagat igazolo okiratanak tipusat es szamat, vagy jelolo szervezet
vagy mas szervezet eseteben a birosagi nyilvantartasba-veteli szamat.

A fellebbezes tartalmazhatja benyujtojanak telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet, illetve
kezbesitesi megbizottjanak nevet es telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet.

Indokolas

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasarol szolo 2010. evi L. torveny (a
tovabbiakban: Ovjt.) 13. §-a szerint az egyeni listan kepviselok azok a jeloltek lesznek, akik a
megvalaszthato kepviselok szama szerint a legtobb ervenyes szavazatot kaptak. Szavazategyenloseg
eseten sorsolassal kell megallapitani, hogy az egyenlo szamu szavazatot elert jeloltek kozul melyik
szerez mandatumot. Ha az egyeni lista jeloltjet polgarmesternek megvalasztottak, az egyeni listarol
torolni kell, es helyebe a kovetkezo legtobb szavazatot elert jelolt lep.

Az Ovjt. 4. §-a alapjan a 10 000 vagy ennel kevesebb lakosu telepules - egyeni listas valasztasi
rendszerben - egy valasztokeriiletet alkot, amelyben a kepviselok szama:

aj100lakosig2fo,
/3J1000lakosig4fo,
c) 5000 lakosig 6 fo,
c/j10000lakosig8fo.

A Ve. 306. § (2) bekezdese ertelmeben a helyi valasztasi iroda vezetoje az altalanos valasztas eveben
februar 15-ig hatarozatban allapitja meg a kepviselo-testulet megvalasztando tagjainak szamat. A helyi
valasztasi iroda vezetojenek hatarozata ertelmeben Arlo telepulesen a megvalasztando telepiilesi
onkormanyzati kepviselok szama 6 fo.

A Ve. 14. § (1) bekezdese rogziti, hogy a valasztasi bizottsagok a valasztopolgarok fuggetlen, kizarolag
a torvenynek alarendelt szervei, amelyeknek elsodleges feladata a valasztasi eredmeny megallapitasa,
a valasztasok tisztasaganak, torvenyessegenek biztositasa, a partatlansag ervenyesitese es sziikseg
eseten a valasztas torvenyes rendjenek helyreallitasa.

A Ve. 44. § (1) bekezdese ertelmeben a valasztasi bizottsag az iigy erdemeben hatarozatot, az eljaras
soran felmeriilt minden egyeb kerdesben jegyzokonyvbe foglalt dontest hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszamlalo bizottsag'a szavazatok megszamlalasat kovetoen
megallapitja a valasztas szavazokori eredmenyet.

A Ve. 202. § (1) bekezdese szerint a szavazokori, valamint a valasztasi eredmenyrol jegyzokonyvet kell
kesziteni.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdese ertelmeben a helyi valasztasi bizottsag a szavazokori jegyzokonyvek
alapjan osszesiti a polgarmester-valasztas, valamint az egyeni listas valasztas vagy az egyeni
valasztokeriileti valasztas szavazokori eredmenyeit, es megallapitja a valasztas eredmenyet.



A telepulesi onkormanyzati kepviselo valasztas eredmenyenek megallapitasara szolgalo jegyzokonyv
mintajat a helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasan, valamint a nemzetisegi
onkormanyzati kepviselok valasztasan a valasztasi irodak hataskorebe tartozo feladatok
vegrehajtasanak reszletes szabalyairol es a valasztasi eljarasban hasznalando nyomtatvanyokrol szolo
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 34. melleklete allapitja meg.

A Helyi Valasztasi Bizottsag a fenti rendelkezeseknek megfeleloen a szavazokori jegyzokonyvek
alapjan osszesitette Arlo telepules valasztokeruletben a telepulesi onkormanyzati kepviselokre leadott
szavazatokat es megallapitotta a valasztas eredmenyet, melyet ket eredeti peldanyban elkeszitett
Jegyzokonyv a telepulesi onkormanyzati kepviselok valasztasanak eredmenyerol" cimu jegyzokonyvbe
foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdes ertelmeben a valasztasi bizottsag a hatarozatat - a szemelyes adatok
kivetelevel - nyilvanossagra hozza. A Helyi Valasztasi Bizottsag a nyilvanossagra hozatal tekinteteben a
rendelkezo reszben foglaltak szerint intezkedett.

A Helyi Valasztasi Bizottsag hatarozata a fentiekben hivatkozott jogszabalyhelyeken, a jogorvoslatrol
szolo tajekoztatas a Ve. 10. §-an, 221. § (1) bekezdesen, a 223. § (1) bekezdesen, a 224. § (1)-(4)
bekezdesein, 241. § (1) -(2) bekezdesen, 307/P. § (2) bekezdes c) pontjan alapul.

Arl6,2014.oktober12

Laurencsik Janosne
„ ^a'z Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag elnoke



Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag
38/2014. (X.12.) hatarozata melleklete

(4/2014. (VII. 24.) IMrendelet 34. melleklete szerintijkv.,
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TELEPULES NEVE)

A nevjegyzekben levo valasztopolgarok szama

Szavazokent megjelent valasztopolgarok
szama:

Urnaban levo, belyegzolenyomat nelkuli
szavazolapok szama:

Urnaban levo, lebelyegzett szavazolapok
szama:

Ervenytelen lebelyegzett szavazolapok szama:

Ervenyes szavazolapok szama:

TELEPULESI ONKORMANYZATI KEPVISELOK VALASZTASA

Jelolt neve nemzetiseg, azon. szavazat

0

(Jb

B

D=F+G

A valasztas eredmenye:

A va
mert __^_ kepviseloi hely betoltotlon maradt.

A polgarmesteri tisztseg einyerese miatt az egyeni listarol
tbrblt jelolt neve es azonosi'toja:

A megvalaszthato kepviselok szama:

A megvalasztott kepviselok szama:

A megvalasztott kepviselok neve es azonosi'toja:
9

A valasztasi bizottsag a kovetkezo azonosftoju
jelolt mandatumhoz jutasat szavazategyenloseg

miatt sorsolassal allapitotta meg:
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Arlo Nagykozseg Helyi Valasztasi Bizottsag

39/2014. (X.12.) szamu hatarozata

Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag roma nemzetisegi onkormanyzati kepviselok 2014. ev oktober 12.
napjara kituzott altalanos valasztasan a Borsod-Abauj-Zemplen megyei Arlo telepiilesen a telepulesi
nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasarol keszult szavazokori jegyzokonyv alapjan a
telepulesi nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasa eredmenyenek megallapitasa targyaban
meghozta a kovetkezo

hatarozatot:

Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag a nemzetisegi onkormanyzati kepviselok 2014. ev oktober 12.
napjara kituzott altalanos valasztasan a Borsod-Abauj-Zemplen megyei Arlo telepiilesen a telepulesi
nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasanak eredmenyet a roma nemzetiseg tekinteteben,
jelen hatarozat mellekletet kepezo es ket eredeti peldanyban elkeszitett Jegyzokonyv a telepulesi
nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasanak eredmenyerol" cimu jegyzokonyv szerint allapitja
meg.

Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag elrendeli a hatarozat kozzetetelet az Arloi Onkormanyzat
hirdetotablajan, es a www.arlo.hu megnevezesu honlapjan.

A hatarozat ellen annak meghozatalatol szamitott 3 napon beliil a kozponti nevjegyzekben szereplo
valasztopolgar, jelolt, jelolo szervezet, tovabba az ugyben erintett termeszetes es jogi szemely, jogi
szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus levelben a Borsod-
Abauj-Zemplen Megyei Teriileti Valasztasi Bizottsaghoz cimzett fellebbezest nyujthat be az Arloi Helyi
Valasztasi Bizottsagnal (3663 Arlo, Ady E. ut 162,, fax: 48/544540, e-mail: ieavzo@onkormarlo.t-
online.hu vagy igazgatas@onkormarlo.t-online.hu). A fellebbezest ugy kell benyujtani, hogy az
legkesobb 2014. oktober ho 15. napjan 16.00 oraig megerkezzen.

A valasztasi bizottsagnak a valasztas eredmenyet megallapito dontese ellen
a) a szavazatszamlalo bizottsag szavazokori eredmenyt megallapito dontesenek torvenyserto

voltara, vagy
b) a szavazokori eredmenyek osszesitesere es a valasztasi eredmeny megallapitasara

vonatkozo szabalyok megsertesere hivatkozassal lehet fellebbezest benyujtani.



A szavazatszamlalo bizottsag szavazokori eredmenyt megallapito dontese ellen csak a
valasztasi bizottsagnak a valasztasi eredmenyt megallapito dontese elleni fellebbezessel
egyutt van helye.

A fellebbezesnek tartalmaznia kell
a) a kerelem a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.) 223.

§ (3) bekezdese szerinti alapjat,
b) a kerelem benyujtojanak nevet, lakcimet (szekhelyet) es - ha a lakcimetol (szekhelyetol)

elter - postal ertesitesi cimet,
cj a kerelem benyujtojanak szemelyi azonositojat, illetve ha a kiilfoldon elo, magyarorszagi

lakcimmel nem rendelkezo valasztopolgar nem rendelkezik szemelyi azonositoval, a
magyar allampolgarsagat igazolo okiratanak tipusat es szamat, vagy jelolo szervezet vagy
mas szervezet eseteben a birosagi nyilvantartasba-veteli szamat.

A fellebbezes tartalmazhatja benyujtojanak telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet, illetve
kezbesitesi megbizottjanak nevet es telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet.

Indokolas

A Nemzeti Valasztasi Bizottsag 2014. Julius 29. napjan kelt 1128/2014. szamu hatarozataval a Borsod-
Abauj-Zemplen megyei Arlo telepulesen a roma nemzetiseg tekinteteben kitiizte telepulesi nemzetisegi
onkormanyzati kepviselok valasztasat. A hatarozat ertelmeben a megvalaszthato kepviselok szama 3
fo.

A nemzetisegek jogairol szolo 2011. evi CLXXIX. torveny (a tovabbiakban: Nek.tv.) 65. §-a szerint a
telepulesi nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasa eredmenyes, ha legalabb annyi jelolt kap
szavazatot, mint a megvalaszthato kepviselok szama. Kepviselok azok a jeloltek lesznek, akik az
eredmenyes valasztason a megvalaszthato kepviselok szama szerinti legtobb szavazatot kapjak.
Szavazategyenloseg eseten sorsolassal kell megallapitani, hogy az egyenlo szamu szavazatot elert
jeloltek kozul melyik szerez mandatumot.

A Ve. 14. § (1) bekezdese rogziti, hogy a valasztasi bizottsagok a valasztopolgarok fuggetlen, kizarolag
a torvenynek alarendelt szervei, amelyeknek elsodleges feladata a valasztasi eredmeny megallapitasa,
a valasztasok tisztasaganak, torvenyessegenek biztositasa, a partatlansag ervenyesitese es szukseg
eseten a valasztas torvenyes rendjenek helyreallitasa.

A Ve. 44. § (1) bekezdese ertelmeben a valasztasi bizottsag az ugy erdemeben hatarozatot, az eljaras
soran felmerult minden egyeb kerdesben jegyzokonyvbe foglalt dontest hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszamlalo bizottsag a szavazatok megszamlalasat kovetoen
megallapitja a valasztas szavazokori eredmenyet.

A Ve. 202. § (1) bekezdese szerint a szavazokori, valamint a vajasztasi eredmenyrol jegyzokonyvet kell
kesziteni.

A Ve. 328. § rogziti, hogy a telepulesi nemzetisegi onkormanyzati valasztas eredmenyet a helyi
valasztasi bizottsag allapitja meg.

A telepulesi nemzetisegi onkormanyzati kepviselo valasztas eredmenyenek megallapitasara szolgalo
jegyzokonyv mintajat a helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasan, valamint a



nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasan a valasztasi irodak hataskorebe tartozo feladatok
vegrehajtasanak reszletes szabalyairol es a valasztasi eljarasban hasznalando nyomtatvanyokrol szolo
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet47. melleklete allapitja meg.

A Helyi Valasztasi Bizottsag a fenti rendelkezeseknek megfeleloen a szavazokori Jegyzokonyv alapjan
osszesitette Arlo telepulesen a roma nemzetiseg tekinteteben a telepulesi nemzetisegi onkormanyzati
kepviselokre leadott szavazatokat es megallapitotta a valasztas eredmenyet, melyet ket eredeti
peldanyban elkeszitett Jegyzokonyv a telepulesi nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasanak
eredmenyerol" cimu j'egyzokonyvbe foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdes ertelmeben a valasztasi bizottsag a hatarozatat - a szemelyes adatok
kivetelevel - nyilvanossagra hozza. A Helyi Valasztasi Bizottsag a nyilvanossagra hozatal tekinteteben a
rendelkezo reszben foglaltak szerint intezkedett.

A Helyi Valasztasi Bizottsag hatarozata a fentiekben hivatkozott jogszabalyhelyeken, a jogorvoslatrol
szolo tajekoztatas a Ve. 10. §-an, 221. § (1) bekezdesen, a 223. § (1) bekezdesen, a 224. § (1)-(4)
bekezdesein, 241. § (1) -(2) bekezdesen, 330. § (2) bekezdes c) pontjan alapul.

Arl6,2014.oktober12.

. ,
Laurencsik Janosne

iz Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag elnoke



Az Arloi Helyi Valasztasi Bizottsag
39/2014. (X.12.) hatarozata melleklete

(4/2014. (VII. 24.) IMrendelet47. mellekleteszerintijkv.)



JEGYZOKONYV A TELEPULESI NEMZETISEGI ONKORMANYZATI KEPVISELOK
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jan, a helyi valasztasi bizottsag hivatalos helyisegeben: ... szamu peldany
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Jelolt neve azonosito szavazat

A nevjegyzekben levo valasztopolgarok szama

Szavazokent megjelent valasztopolgarok
szama:

Urnaban levo, belyegzolenyomat nelkuli
szavazolapok szama:

Urnaban levo, lebelyegzett szavazolapok
szama:

Eryenytelen lebelyegzett szavazolapok szama:

Ervenyes szavazolapok szama:
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A valasztas eredmenye:

A valasztas eredmenyes /
A valDGztQS crcdmcnytcicn, idokb'zi vdlosztast kcll tortoni.

A megvalasztott kepviselok szama:

A megvalasztott kepviselok neve es azonosftoja:
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A v^lasztSsi bizottsag a kovetkezo azonosftoju
je!6lt mandatumhoz jutasat szavazategyenloseg
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