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", "a poqermester vAtasztes eredmany6nek mege apftesar6l

A balassagyarmati Helyi Vehsztesi Bizottsdg a velaszasi e\eresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t,rueny
(ovebbiakban: Ve.) 307/N. S () bekezdeseben biztositott jogkAreben euerva, a batassagyarmati 001-
016. szeml szavaz1k'ri jegyz1k1nyvek alapjAn jeten habrozat ,nelt6,tt9t6t k6pez6 jegyz6k6nw
szerint - a pobermester vebszEg Jegyz1k1nw a valaszas eredm6ny6r6l - e apitja neg
Balassagyarmat telepiil6sen a poqermester v^laszfts eredm6ny6t.

A hatArozat ellen - annak meghozatalat'l szemibtt hArom (3) napon belUl - a kAzponti
neujegyzqkben szerepb vebszt1pober, jel6lt, jet6l6 szeNezet, bvebbe az Ugyben 

'rintetttermeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyis6g n'lkali szervezet szemelyesen, tev'lben a Helyi
vehszasi Bizottsegnel Q660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedetem 0t 12. szen, bbfaxon (06-3s-300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabetysert\sre hivatkozessat, ittetve a
valaszasi bizoftseg merlegelasi jogkareben hozott dontese etlen, illet'kmentesen fellebbezest
hy(rithat be a Nogred Megyei rerateti v6laszt6si Bizottsdgnak (3100 satg6tarjen, Rek'czi 0t 36.)
cfmezve. A fellebbezed 1gy ke beny1jtani, hogy az 2014. okt'ber h6 15. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

IndokoEs

A vebsztesi eljeresr6l sz6l6 2013. evi xxxvt. t6ru6ny (a tov+bbiakban: ve.) 3ot/N. S (1) bekezdese
abpien a Helyi Velasztesi Bizotts^g Balassagyarmat tetepiibsen a 001-016. szem() szavaz6k6ri
legyzokdnwek cisszesifett eredmdnye alapjen a pobermester vatasztes eredmenyet meg6 apit6
jegyz5k5nw alapjen mege apitja a polgArmester vAtasit^s eredm6ny6t.

A ve. 202. g (1) bekezd6se szerint a v6taszt6si eredm6nyr6t .jegyz'k'nyvet ke kesziteni. A
pouarmester vehsztes eredmenyenek meg^ttapiasad szoiparc pglzaxonyv minajdt a hetyi
glxornlryza!! kepvisel5k 6s polgarmesterek vdtasztds1n, valamini a nemzetisegi likormttnyzau
kepvisel5k vebsztesen a velasztdsi irodAk habskArebe bftoz1 feladatok v6greha[6s6nak r1sztetes
szabalyair6l es a vetaszt^si euerSsban hasznehnd6 nyomtatvdnyokr,t szoto 4tzol +.1vtt.24.) tM
rendelet ftovebbiakban: lM rendelet) 33. szemtj mett6ktete elaoltia meo.
Fenti iogszab6lyi rendelkezesek figyelembevetel,vel a Helyi 

'Vahs"ztesi 
Bizoftseg jelen hatilrozatne 6klet kepez6 iegyzdk1nyvben foglaltak szeint 6ltapltja meg Balassagyarmat tileputesen a 2014.

6vi polg6rmester v1lasz6s eredmenyAt. -

A ha.t1rozat a ve. 202. s-en, a 203. s fl). 307/N. s 0) bekezdesen, a 307/p. s e) bekezdes c.)ponuen, az IM renderet 33. me 6kret6n, a jogoMosratr6t sz6t6 Hj6kozh6s -a ie. zzz. g lrls
99.k:zd?s9n, a Zl , S () bekezd6s6n, a 224. S (1)-(2) 6s (S) bekezd1sein, az i et6kekr6t sz6t6
hjekoztaas az 1990. evi XC t. taNeny 33. S @ bakeide; 1.) p)ontjan ataput.

A. bizottseg Hiekoztatia a kerehez6t, hogy a feltebbezesnek taftalmaznia ke a fellebbez1s jogataplet
Aogszabelyseft'sre hivatkozes, illetve a vebsztesi bizot\ag m6rleget6si jogk,rben hozott dion"t6se1, a
fellebbezes benv1jt6jdnak nevet, hkcim't (sz6khety6t) e; - ha a bk;defl 6z6khetyet6t) ett6r -postai 6ftesit6si cimet, a fellebbez6s beny1jt6jdnak szem1lyi azonositljet, iltetve ha 

" 
kuyapon eta,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez1 vebszt1pober nem rendetkezk szem1lyi uroro"iar"t, umagyar a amporgerseget igazol6. okirabnak tipuset 6s sz6m6t, vagy jet6t6 szervezet vagy masszeNezet eseteben a bir6sdgi nyilvantaftesba vetefi szemAt. A fe ebbez^s tartaliazhatja
9en!!ngiana!< telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcimet, i etlleg k€zbesitlsi negbtzoftjat;ai nevet
€s telefaxszdm^t vagy elektronikus lev'lcin6t.
A bizottsAg .ftjekoztatja tovdbb6 a .k6relmez6t, hogy a fettebbezls a vabszt,si bizoftsag
ha,tdrozatdnak meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkoi'a vabsztasi bizottsfug az eiere$ hivatalb6l
folytathatja.

Ba lassagya rmat, 2014. okt6ber 12.
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A n6vjegyz6kben l€v6 v6laszt6polgilrok
sz6ma:

Szavaz6k6nt megjelent v6laszt6polgiirok
sz6ma::

Urn6ban l€v6, bdlyegz6lenyomat n6lkiili
szavazolapok sz6ma:

Urn6ban 16v6, leb6lyegzetf szavaz6lapok
szama:

Erv6nytelen leb6lyegzett szavaz6lapok sz6ma:
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I a,tgErv6nyes szavaz6lapok szdma :

D=F+G, G=a jeldltenken szavazatok szAma osszesen
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A viilaszt6s eredm6nyel

n A v6lasztds eredm6nytelen volt, mert a legtdbb
l-l szavazatot szez6 iel6ltek azonos sz6mi szavazatot

kaptak.

A v6laszt6s eredm6nyes volt, a megvSlasztott
polgermester neve:
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