HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG UVB)
Balassagyarmat
100/2014.X.13.) HVB h a t e r o z a t a
a balassagyarmati 06.

szemt velaszt6kerAbfi blepurcsi iinkormenyzati k6pvisel6 velasztAs
eredmanyenek mega apitaser6l

A balassagyarmati Helyi Valaszasi BizottsAg a vabszftsi euerAsr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. rcNeny
(ovebbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezdeseben biztositoft jogkdrAben euerva, a balassagyarmati 011-

012. szdml szavaz6k5ri jegyz6klnwek alapjen jelen habrozat @sllel{etlEt kepez1 jegyzdkAnw
szerint - Jegyz6konw a telepal'si 1nkorm6nyzati k6pvisel6 vAlasztAsenak eredmenyer6l - a apltja
meg Balassagyarmat telepulas 06. szdm' velasztdkeniletben a telep esi
kepvisel1
veh s zt A s a n a k e re d m 6 n yet.
'nkormAnyzati

A

ha6rozat ellen - annak meghozataat1l szAmltott herom (3) napon beltil - a k1zponti
nevjegyzekben szerepl1 v^laszt6poqer, jel6lt, jelAl1 szervezet, bvebbe az Ugyben 4rintett
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem'lyiseg nelk1li szervezet szem'lyesen, bveben a Helyi
Velaszbsi Bizottsdgn6l (2660 Balassagyarmat, RAk1czi fejedelem (rt 12. szem), telefaxon (06-31300,782) vagy elektronikus lev6lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ftesre hivatkozessal, illetve a
vabsztAsi bizoftseg merlegeesi jogk'reben hozott dAntese ellen, illetekmentesen fellebbezast
ny,jthat be a N5gred Megyei Teraleti Vebsztesi Bizoftsegnak (3100 Satg6tarjen, Rak6czi (tt 36.)
cimezve. A fellebbezest 0gy kell benyAjtani, hogy az 2014. okt6ber h6 16. napj^n 16,00 6raig
megerkezzen.

Indokoles

A vebsztesi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXV\. t'rveny (a bvebbiakban: Ve.) 307/N. g (1) bekezd6se
alapi1n a Helyi Valasztesi Bizoftsag Balassagyarmat telepill'sen a 011-012. szem(t szavaz6k6ri
legyzakOnwek dsszes/teff eredm'nye alapjen e apitja meg a 06. szem1 valaszt'keriiletben a
telepAl6si 6nkormenyzati kepvisel6 v6laszt,senak eredm6ny6t.

A Ve. 202. S 0) bekezd1se szerint a vebszasi eredmenyr6l jegyz1kAnrvet ketl k1sziteni. A telepiilesi
ankormanyzati k6pvisel6 velasztes eredmenyenek mega apiased szoqeb jegyz6k6nyv minajet a
helyi dnkormenyzati kepvisel6k es polgArmesterek v1lasz6sen, valamint a nemzetis\gi 6nkormenyzati
k6pvisel6k valasztesAn a vAlaszasi irodak haaskAr6be taftoz' feladatok v6grehajtAsdnak reszbtes

szabelyair'l 6s

a

vebsztesi eueresban hasznaland1 nyomtatvenyokr1t szbto

rendelet (tovebbiakban: lM rendelet) 35. szem0 mellqklerc e apitja meg.

lnotl.1v

.24.) lM

Fenti iogszab'lyi rendelkez'sek figyelembevetetevet a Helyi Vetasztitsi Bizotbeg jelen haarozat
n9.il6kl9tgt kapezo iegyzokonyvben fogtattak szerift alapitia meg Batassagyarmat te'tepilasen a 06.
vAhszt'kerAletben a telepulesi 6nkormenyzati k6pvisel6 v6laszt(ts eredmenyet.

A ha.tarozat a Ve. 202. g-6n, a 203. S 0), 307/N. S () bekezd6s6n, a 307/p. S e) bekezdls c.)
pontjan, az lM rendelet 35. ne Akleten, a jogorvostatr't sz6lo Ejekozbas a Ve. 222.
S 0)
be4ezdds6n, a 223. g (1) bekezd6s6n, a 224. S 0)-@ 6s (5) bekezd'sein, az i et6kekr6t sz6t6
tdjakoztat1s az 1990. 6vi XCttt. t6N6ny 33. S e) bekezd1s 1.) pontjen abput.
A.bizoftseg Hiekoztatja a kerelmez6t, hogy a feltebbez'snek taftalmaznia kelt a fellebbezes jogalapjet

AogszabAlys'ft'sre hivatkozes, illetve a velaszasi bizoftseg merlegel'si jogkarben hozott daitese)', a
fellebbezes beny1lojenak nev6t, takctmet Gzekhetyet) 6;
ha a nrciietat 6zekhety6t6t) ett6r
postai 4ftesit$i cimeL a fellebbez1s benyljt6jdnak szem1lyi azonosircjet, ittetve ha a ktifoi6on et6,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkezd vehszt1pober nem rendelkezik szemetyi azonosit1val, a
magyar e ampolgersagfi igazol, okiraanak tipuset 6s szemet, vagy jel6t6 szervezet vagy mds

-

szervezet eseteben

a

-

bir6sdgi nyilvenhftesba vdteti szdmdt.

A

fellebbez6s taftaliizhatja

beny066i6nak telefaxszemet vagy etektronikus bvebim6t, illet'leg k6zbesit6si megbizoftjenak nev6t
es bbfaxszemet vagy elektronikus lev'lcimet.

A

bizoftsag ftjekoztatja tovebbe

a

k6retmez6t, hogy

a

a velasztesi bizorceg
bizot\eg az etjerest hivatalb6t

fellebbezes

ha.tArozaanak meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszasi
tolytathatja.
Ba!assagyarmat, 2014. okt6ber 13.
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TELEPULESI ONKORMANYZATI KEPVISELO VALASZTASA

Jeliilt neve
A n6vjegyz6kben l6v6 viilaszt6polg6rok
sz5ma:

szava26kdnt megjelent viilaszt6polgilrok
sz6ma:

Urniiban 16v6, b6lyegz6lenyomat n6lkiili
szavaz6lapok sz6ma:

Urn.iban 16v6, lebdlyegzett szavaz6lapok
sz6ma:

Erv6nytelen leb6lyegzett szavaz6lapok szdma:

Ervdnyes szavaz6lapok szSma
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D=F+G, G=a jeltiltenkdnti szavazatok szema dsszesen

A

v6lasztis eredm6nyel
A viilasztiis eredmenytelen volt, mert a legtdbb
szavazatot szerz6 jeldltek azonos sz5m0 szavazatot
kaptak.

A v6laszt5s eredm€nyes volt, a megviilasztott
k€pvisel6 neve:
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A HVB taqiainak sziandia:
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nemzetis6g,azon. szavazat

