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A balassagyarmati Helyi Velasz6si Bizoftseg a vebsz6si eueresr'l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. bNeny
(bvebbiakban: Ve.) 307/N. S (1) bekezdaseben biztositoft jogk'reben euerva, a balassagyarmati 013U4. szem0 szavaz6kAri jegyz6konwek alapjen jelen haqrozat mell,'kletbt kepez' jegyz6konyv
szerint - Jegyzdk'nw a telepA6si 1nkormAnyzati kepvisel1 velaszasenak eredmenyer6l - elapitja
meg Balassagyarma't teleplbs 07. szemI vebszt6kertletben a telephl'si
kepvisel1
v A h szte se n a k e red n 6 n yet.
'nkormenyzati

A

ha6rozat ellen - annak meghozatal't6l szemitott hdron (3) napon beli - a kdzponti
n'ujegyz'kben szerepl6 vabszt1polg4r, jel6lt, jelal1 szeNezet, bvebbe az ugyben 6inteft
termeszetes es jogi szem6ly, jogi szen'lyiseg nelktili szeNezet szemelyesen, levalben a Helyi

Velasztesi Bizoftsegn6l (2660 Balassagyarmat, Rekdczi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-35-300.782) vagy elektrcnikus levalben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseftesre hivatkozessal, illetve a

vebsztesi bizoftseg merlegel'si jogk6r6ben hozott dantese ellen, illetekmentesen fellebbezest
a Ndgred Megyei TerAleti Vebszftsi Bizottsegnak (3100 Salg'tarjen, Rek1czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbeze$ lgy ke benyljtani, hogy az 2014. okt1ber hO 16. napj1n 16,00 6reig
ny0jthat be

megerkezzen.

IndokoMs

A vdlasztdsi euerAsr1l sz6l6 2013. evi XXXVI. torveny (a bvebbiakban: Ve.) 307/N. g (1) bekezd'se
alapjAn a Helyi VAlaszasi Bizoftseg Balassagyarmat telepulasen a 017014. szemI szavaz1kari
jegyzdkdnwek dsszes/fetf eredmenye alapjen 6 apitja meg a 07. szem1 velaszt1keriiletben a
telepttbsi 6nkormenyzati kepvisel6 velasztasenak eredn6ny6t.

A Ve. 202. S () bekezdese szerint a vAlaszasi eredmenyr6l jegyz1kAnyyet kell kesziteni. A telepiit6si
Ankormenyzati kepvisel5 vehszt1s eredmenyenek meg'lapiased szoqeb jegyz1k1nyv mintdjdt a
helyi 6nkormenyzati k6pvisel6k 6s pobermesterek vehsz6sAn, valamint a nemzetisegi ankormenyzati
k6pvisel6k vebsztesen a velasztdsi irodak habskAr6be taftoz6 feladatok vegrehajhsenak reszletes
szabelyairol es a valasztesi eljdrdsban hasznebnd1 nyomtatvanyokr6l sz6t6 4/2014.(v11.24.) tM
rendelet ftovebbiakban: lM rendelet) 35. sz6m0 mellqkleb e apitja meg.
Fenti iogszabelyi rendelkezesek figyelembevetet'vet a Helyi V'lasztitsi Bizofts^g jelen hatdrozat
melEkletet kepez1 iegyzlkdnyvben foglaltak szerint 1ltapltja meg Balassagyarmat telepiil'sen a 07.
velaszt1ker1letben a telepiil1si 6nkormenyzati k'pviserc vebszhs eredm6nyet.
A ha6rozat a Ve. 202. S-en, a 203. S (), 307/N. S 0) bekezd6s6n, a 307/p. g (2) bekezd6s c.)
pontjen, az lM rendelet 35. mett6ktet6n, a jogoNostatr6t sz6t6 t6j6kozbtes a Ve 222.
S (1)
bekezd'sen, a 223. s 0) bekezd6sen, a 224. s 0-e) 6s (s) bekezd1sein, az ittet'kekr1t sz6t6
ftjekozta6s az 1990. 6viXClll. t'Neny 33. S e) bekezd's 1.) pontjdn ataput.
A bizoftsAg Ei6koztatia a kerelmez6t, hogy a fettebbezesnek tartalmaznia ketl a fellebbez's jogatapjet
Aogszabelyseftesre hivatkozas, illetve a velaszqsi bizorceg n'rleget'si jogkorben hozott d6ntdse), a
fellebbezes beny1ft1jenak nevet, takcim't (sz6khety6t) 6s ha a takcim6t6t (sz6khety6t6t) ett6r
postui eftesitasi cim6t, a fellebbezes beny(rjt'jAnak szemdlyi azonositdjAt, illetve ha a kt)tfatd,n et6,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez6 velaszt1polgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampolgersegat igazol1 okirabnak tipuset 6s szemeL vagy jet6t6 szervezet vagy mes
szervezet eseteben
bir6segi nyilventaftesba v+teli szdndt.
fettebbezds taftalmazhatja
beny1ltqAnak telefaxszAmet vagy elektronikus levalcim6t, illetdleg kezbesitesi megbizottjitnak nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus levebimeL

-

a

A

-

A

bizoftseg Hjekoztatja tovabbe a kerelmez1t, hogy a fellebbez6s a velasztesi bizottseg
haftroza6nak meghozatabig visszavonhat', ugyanakkor a vebszasi bizoftseg az eljere$ hivatalb'l
folvtathatia.

Balassagyarmat, 2014. okt6ber 13.
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TELEPULESI ONKORMANYZATI KEPVISELO VALASZTASA

Jelailt neve

nemzetiseg,azon. szavazat

A n6vjegyz€kben l6v6 vSlaszt6polg6rok
sz6ma:
Szava26k6nt megjelent vSlaszt6polg6rok
szdma:

Nc

Urndban 16v6, bdlyegz6lenyomat n€lkiili
szava26lapok szdma:

Urniban 16v6, lebdlyegzett szavaz6lapok
szima:
Ervdnytelen leb€lyegzett szavaz6lapok szdma:

Erv6nyes szavaz6lapok szdma

:

D=F+G, G=a jel'ltenkdnti szavazatok szdma dsszesen

A v6laszt6s eredm6nye:

n
l-J

A viilaszt6s eredm€nytelen volt, mert a legtdbb
szavazatot szez6 ieldltek azonos sz6m( szavazatot
kaDtak.
A v6laszt6s eredm6nyes
k6Dvisel6 neve:
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volt, a megv6lasztott
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A HVB tagjainak szT6ja,:
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