
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

102/2014.(X.13.) HVB h a t e r o z a t a
a balassagyarmati 08. szem0 velaszt6kerubfi telepiil4si iinkormenyzati k6pvisel6 velaszt,s

e red m 6n yen ek m eg e I hpftase 16 I

A balassagyarmati Helyi Valaszftsi Bizoftseg a vebsztAsi euerAsr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. toNeny
(tovAbbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezdeseben biztositott jogko6ben e\eNa, a balassagyarmati 015
U6. szemtr szavaz'koi jegyz1kAnyvek alapjan jelen haftrozat mell'kletet kepez6 iegyzakanyv
szerint - Jegyz6kdnyv a telepal6si 1nkormAnyzati kepvisel6 vebsz6senak eredmenyer1l - e apitia
meg Balassagyarmat telepubs 08. szem0 vehszt'kerttletben a teleparcsi 5nkormenyzati kepviselo
v 6 I a szft se n a k e red m 6 n y6t.

A haterozat ellen - annak meghozabat6l szamibft hArom (3) napon belttl - a kozponti
nevjegyz'kben szerepo vebszt1pobAr, jelalt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az Ugyben erintett
brmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg n6lkiili szervezet szemdlyesen, lev'lben a Helyi
Velaszasi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (tt 12. szem), telefaxon (06-3U300-

782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlys€ttesre hivatkozessal, illetve a
vehsztesi bizottseg merlegelesi jogkdreben hozott donrcse ellen, illet6kmentesen fellebbez6st
nyIjthat be a N6gr6d Megyei Teriileti Vehsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjAn, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest 1gy ke beny,jtani, hogy az 2014. okt'ber h6 16. napjen 16,00 6raig
megerkezzen 

hdokor.s
A vehsztAsi e\er'sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv€ny (a bvebbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezdese
alapjan a Helyi Vebszasi Bizoftseg Balassagyarmat telepal^sen a 01*016. sz'ml szavaz6kdri
jegyz6konwek osszesifeft eredmenye alapjAn 6 apltja meg a 08. szemt velaszt6keraletben a
telepAl6si 5nkormenyzati k6pvisel6 vebszasenak eredm'nyet.

A Ve. 202. S () bekezdese szeri a vehszasi eredmenyr1t jegyz,kdnwet kell kesziteni. A telepaasi

'nkormenyzati 
k€pvisel6 vAlaszt1s eredm'nyenek mege apias'ul szolgAl6 jegyz6k1nyv mintejAt a

helyi 6nkormAnyzati k6pvisel6k 6s poqermesterek vebszftsen, valamint a nemzetisegi ankormenyzati
kepvisel6k velaszasen a vehszasi irodek hat'skorebe hftoz6 feladatok v'grehajtdsdnak reszletes
szab,lyair'l es a velaszasi elj6r6sban hasznehndd nyomtatvi)nyokr6l sz6l6 4/2014.(V11.24.) lM
rendelet ftovebbiakban: lM rendelet) 35. sz6m0 mell6kleb e apltja meg.

Fenti jogszabelyi rendelkezesek figyelembevetel1vel a Helyi VAlaszt6si Bizoftseg jelen ha6rozat
me eklet6t kepez1 jegyz1k1nyvben foglaltak szeint e apitja meg Balassagyarmat telep1rcsen a 08.
vebszt6keriiletben a telepiil6si 6nkormanyzati kepviserc velasz6s eredmdnyet.

A haftrozat a Ve. 202. S-en, a 203. S (), 307/N. S 0) bekezdesen, a 307/P. S (2) bekezd6s c.)
pontjen, az lM rendelet 35. mell'kleten, a jogoNoslatr'l sz6b Ejekozbfts a Ve. 222. S ()
bekezdesen, a 223. S 0) bekezd6s6n, a 224. S 1re) 6s (5) bekezddsein, az iltetekekr1l sz'l6
ftjekoztaas az 1990. 6vi Xclll. torveny 33. S e) bekezdes 1.) pontjen ahput.

A bizottsdg tAiakoztatja a kerelmez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia ke a feltebbezes jogalapjet
Aogszabelyserrcsre hivatkozes, illetve a vebsztesi bizoftseg n6rlegel6si jogkorben hozott d6ntese), a
fellebbezes beny jt6jdnak nevet, lakcimet (sz6khelyet) 6s - ha a lakcin6t6t (sz6khetydt6t) elter -
postai €ftesitesi cimeL a fellebbezes benytjtdjenak szemelyi azonosircjaL i etve ha a ktiffAldAn 616,
magyarorsz^gi lakcimmel nem rendelkezd v^laszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a
magyar e ampolgarsegdt igazol6 okiratenak tipus1t 6s szemeL vagy jel6l6 szeNezet vagy mds
szervezet eseteben a bir'segi nyilventuftesba veteli szAmeL A fellebbez1s taftalmazhatja
benylircienak telefaxszemet vagy elektronikus lev6lcim6t, i et^leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet
6s telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lci met.

A bizoftseg Ejekoztatja tov'bba a kerelmez^t, hogy a fellebbezes a vehsztesi bizottseg
haErozatAnak meghozahleig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlaszasi bizottsag az euere$ hivatalb6t
folytathatja.

Balassagyarmat, 2014. okt6ber 13.
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?S sz5mri vSlaszt6kerii let
TELEPULESI ONKORMANYZATI KEPVISELO VALASZTASA

,eliilt neve nemzetiseg,azon. Szavazat

A nevjegyz€kben l6v6 v5laszt6polg5rok
sz6ma:

Szava26kent megjelent v6laszt6polgSrok
sz5ma:

Urndban ldv6, bdlyegz6lenyomat n6lkUli
szavaz6lapok szdma:

Urn6ban 16v6, lebdlyegzeg szavaz6lapok
sz6ma:

Erv6nytelen lebdlyegzett szavaz6lapok sz6ma:
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Erv6nyes szavaz6lapok szdma:

D=F+G, G=a jeldltenkdnti szavazatok szdma aisszesen
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A v5lasztSs eredm6nyel

n a v6lasztds eredm6nytelen volt, mert a legtdbb
l-J szavazatot szerz6 ieldltek azonos szdmi szavazatot

kaDtak.

A velaszt6s eredm6nyes volt, a megv6lasztott
k6pvisel6 neve:
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