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103/2014.(X.13.) HVB h a t e r o z a t a
a telepiil*si roma nemzetisagi 6nkormenyzati kapviselak vAlaszhsa eredmanyenek

mege apitaser6l

A balassagyarmati Helyi Vebszasi Bizottsag a velasztitsi eueresr'l sz6l6 2013. 6vi XXXvl. bNeny
(tovebbiakban: Ve.) 307/N. S () bekezdeseben biztositott jogkareben eljerva, a balassagyarmati 800.
szeml szavaz6kdri jegyzdk,nyve alapjdn jelen haftrozat mell'6*lglqt kepez6 iegyzdkonw szerint -
Jegyzdk'nw a telepalqsi nemzetisegi 

'nkorm^nyzati 
kepvisel5k v1laszqsenak eredmeny'r6l -

e apitja meg Baldssagyarmat telepill4sen a roma nemzetisegi ankormanyzati kepviseldk
ve I aszte se n a k ered m 6 n yeL

A haterozat ellen - annak meghozabat6l szemitoft herom (3) napon belul - a kozponti
neujegyzekben szerepl6 vdlaszt6po@er, jel6lt, jelal1 szeNezet, tov^bbe az ugyben erintett
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem€lyisag n5lkiili szeNezet szemelyesen, levqlben a Helyi
Vebszasi Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rekaczi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-31300-

,782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszab6lys6ftesre hivatkozdssal, illetve a
velasztesi bizoftsdg nerlegebsi jogkareben hozott dont6se ellen, illetekmentesen fellebbez4st
ny(tjthat be a N^gred Megyei Teraleti VehsztAsi Bizoftsdgnak (3100 Salg'tarien, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezast (rgy kell benyirjtani, hogy az 2014. okt6ber h6 16. napien 16,00 6rAig
megerkezzen 

tndokores

A velasztAsi eljerAsr'l sz6l6 2013. evi XXXVI. torveny (a bvebbiakban: Ve.) 307/N. S () bekezdese
abpjen a Helyi Vehsztesi Bizoftseg Balassagyarmat telepAl'sen a 800. szeml szavazokori
jegyz5kanyve eredmenye alapjan 6 apitja meg a telepal6si roma nemzetisegi dnkormenyzati
k6pvisel6k v6laszft se na k eredm6 nyeL

AVe.202. $ (1) bekezddse szeri a vebszasi eredmenyr,l jegyzdkAnwet ketl kesziteni. A tetepal'si
nemzetisegi kepvisel1k vehsztesa eredmeny'nek mega apiftsed szoqeb jegyz6kdnyv mintaj a
helyi ankormenyzati k6pvisel6k 6s poqermesterek velasztesen, valamint a nemzetis6gi 6nkormenyzati
kepvisel1k vebsz6sen a vebsz6si irodek ha6sk6rdbe taftoz' feladatok vegrehajasenak reszletes
szabelyair'l 6s a vebsz6si elj1resban hasznAland6 nyomtatvenyokr5l sz6l6 42.014.(V11.24.) lM
rendelet (tovSbbiakban: lM rendelet) 47. szAm1 melekleb e apitja meg.

Fenti jogszabelyi rendelkez^sek f igyelembeveblevel a Helyi Vebsztesi Bizoftseg jelen ha6rozat
ne 6kletet kepez6 jegyz1k1nwben foglaltak szerint 

^llapitja 
neg Balassagyarmat telepAl'sen a 800.

szavaz6k1rben a telepAl1si roma nemzetis6gi 6nkormenyzati kepvisel6k vebsz6s1nak eredmenyeL

A ha6rozat a Ve. 202. S-en, a 203. S ft), 307/N. S () bekezdesen, a 307/P. S (2) bekezdes c.)
ponuen, az lM rendelet 47. me eklet6n, a jogoNoslatr6l sz6b bj6kozh6s a Ve. 222. S 0)
bekezdesen, a 223. 5 0) bekezdesen, a 224. S ()-e) es F) bekezdesein, az illetekekr6l sz6l6
Ejekozhtes az 1990. evi Xclll. torv'ny 33. S e) bekezd6s 1.) pontjen alapul.

A bizoftsdg t1j6koztatja a keremez6t, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelys'ttesre hivatkozes, illetve a v1lasztesi bizottsAg m6rlegelesi jogkorben hozott ddntese), a
fellebbezes benyIjbjenak nevet, lakcimet (szekhelyeI es - ha a lakcim6t6l (szekhely6t6l) elter -
postai 

'ftesitesi 
cim6t, a fellebbezes beny166jenak szem1lyi azonosit6jet, illetve ha a k1lf6lddn 616,

magyarorszagi lakcimmel nem rendelkez1 vehszt'polgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampolgersAget igazol6 okiraftnak tlpuset 6s szemet, vagy jelAl5 szervezet vagy miis
szeNezet eseteben a bir6sdgi nyilvAnhftesba vebli szemeL A fellebbezes taftalmazhatja
beny1ft'jAnak telefaxszemat vagy elektronikus levelcimeL bt1leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet
6s telefaxszAmet vagy elektronikus levebimet.

A bizottseg Ej6koztatja tovebba a kerelmez5t, hogy a fe ebbezes a vahsztAsi bizottseg
haarozatenak meghozabhig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszEsi bizottseg az euere$ hivatalb'l
folytathatja.
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