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96/2014.X.13.) HVB h a t e r o z a t a
a balassagyarmati 02. szemt velaszt6keriileti telep'rcsi iSnkormenyzati kepvisel6 vehsztes

eredmany6nek mege apitaser6l

A balassagyarmati Helyi Velasz6si Bizoftseg a vebszasi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv'ny
(tovebbiakban: Ve.) 307/N. $ (1) bekezd6sdben biztositoft jogkdreben euerva, a balassagyarmati 003-
004. szem0 szavaz'kori jegyz5konyvek alapjen jelen haffirozat 

'l,ellekletet 
kepez1 jegyz1k1nyv

szerint - Jegyzdk'nyv a telep1lasi dnkormenyzati kepvisel1 velaszt^senak eredmenyer1l - a apitja
meg Balassagyarmat"telepal^s 02. szem0 vehszt1keruletben a telepflqsi 

'nkormenyzati 
kepvisel1

vA I a sz6 se n a k ere d m 6 n y6t.

A haErozat ellen - annak meghozatal^t6l szAmitott herom (3) napon belil - a k'zponti
nevjegyz6kben szereprc vebszt1poqer, jelAft, jel6l6 szeyezet, bvabbe az Agyben 

'rinteftbrmeszetes 6s jogi szemdly, jogi szem6lyis6g nelklili szervezet szem1lyesen, levdlben a Helyi
VAlaszasi Bizoftsagnel e660 Balassagyarmat, RAkOczi fejedetem (rt 12. szam), tetefaxon (06-3U300-
782) vagy elektronikus bveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'tl1sre hivatkoz^ssal, illefue a
i1lasztdsi bizoftseg merlegel'si jogkoreben hozott dontdse etlen, illetekmentesen feltebbezest
ny1jthat be a N6gred Megyei Teraleti VebsztAsi Bizoftsagnak (3100 Salg'tarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez'st Igy ke beny(tjtani, hogy az 2014. okt6ber h6 16. napjdn 16,00 6r6ig
meg6rkezzen.

lndokol6s

A velasztesi eljdresr1l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t'rveny @ tovAbbiakban: Ve.) 307/N. g (1) bekezd6se
ahpien a Helyi Vdlasztesi Bizoftseg Balassagyarmat teleptil'sen a 003-004. szAmu szavaz6k6ri
iegyzokdnwek dsszes/fetf eredm'nye alapjan a apitja meg a 02. szemI v1taszt'keriiletben a
teleptl1si Ankormanyzati kepvisel' vahszasenak eredm'ny6t.

A Ve. 202. $ (1) bekezd6se szerint a vebszftsi eredm6nyr6l jegyz6kbnyvgt kett kesziteni. A telepiitesi
1nkormanyzati kapvisel6 velasztas eredm6ny'nek megefiapiasaul szoqeb jegyz6k6nyv ninajet a
helyi onkormenyzati kepvisel1k 6s pobermesterek vehszasen, valamint a nemzelisegi ankorm6nyzau
kepvisel1k velaszasen a valaszhsi irodek ha6skor6be tartoz' fetadatok vegrehawsenak rlszletes
szabelyairol 6s a v6laszt6tsi euerasban haszneland6 nyomtatuenyokr6t szoto +not+.1vtt.z+.1 tu
rendelet (tov,bbiakban: lM rendelet) 35. szem(t mett'kteb a apitja meg.

Fenti iogszabelyi rendelkezesek figyetembevetel'vel a Helyi VebsztAsi Bizottseg jelen habrozat
m9.ilekbt9t kepezo iegyzdkanwben fogtattak szeri e apttia meg Batassagyarmatbieput6sen a 02.
valaszt6kerlletben a telepiil1si Ankormenyzati k6pvise6 vebsztas eredm6ni6t.
A ha.terozat a Ve. 202. g-dn, a 203. S 0), 307N. S (1) bekezd6s6n, a 307/p. S e) bekezdls c.)
ponlen, az lM rendelet 35. me ekbrcn, a jogoruostatr't sz6l6 t^jekozhtes b Ve. ZZZ. g 1t1bekezdasen, a 223. s () bekezd6s6n, a 224. s 0)-e) 6s (5) bekezd'sein, az i et6kekr6r \2616
Ejekoztat1s az 1990. 6vi Xcttt. tlNeny 33. S e) bekezd1s 1.) plontj1n atapul.

A bizoftsag Ei6koztatia a kArelmez6t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia ketl a fettebbezes jogalapjat
Qogszabdlysdrt'sre hivatkozes, illetve a v'laszftsi bizottsag nertegeasi jogk'rben hozott dbni6se), a
fellebbezes beny1lojenak nevet, hkcim't (sz6khety6t) 6a - ha a hk;in6t6t 

'zekhetyefiD 
etter -postai 4ftesltesi cimet, a fellebbezes beny1jbjenak szemetyi azonosit'jet, ittetve ha a ktittaUan erc,

magyarorszdgi lakcmmel nem rendelkez1 vebszt'pober nem rendetkezik szemelyi azonosit6vat, a
magyar a ampolgarsegat igazol6 okiraanak tipuset 6s szemat, vagy jel6l6 szeNezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6segi nyilvenhftesba veteli szemet. A fellebbezes tartalnazhatja
beny(lifiianak telefaxszam vagy elektronikus tev'lcmet, itlet6leg kezbesitesi megbizoftjenak nev6t
6s telefaxszemet vagy elektronikus lev6lcim6t.

A bizoftseg Ejekoztatja tov6bb6 a kerehezht, hogy a fettebbez's a vehsztasi bizoftsag
haftrozatenak meghozaaaig visszavonhat6, ugyanakkor a vAtasztAsi bizoftsAg az eljAre* hivatalb6t
folytathatja.

Balassagyarmat, 2014. okt1ber 13.
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TELEPULESI ONKORMANYZATI KEPVISELO VALASZTASA

Jelfilt neve nemzetis6g,azon. Szavazat

A n6vjegyzekben l6v6 viilaszt6polg6rok
sz6ma:

Szava26kdnt megjelent vdlaszt6polgilrok
szama:

Urndban l€v6, b6lyegz6lenyomat n6lkiili
szavaz6lapok sz6ma:

Urniiban 16v6, leb6lyegzett.szavaz6lapok
szdma:

Erv6nytelen leb6lyegzett szavazdlapok szSma:
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6::nErv6nyes szavaz6lapok szdma;

D=F+G, G=a jeldltenkdnti szavazatok szdma 1sszesen

A vSlaszt6s eredm6nye:

nA vSlasztSs eredm€nytelen volt, mert a legtdbb
l-J szavazatot szerz6 ieldltek azonos szdmi szavazatot

kaDtak.

A v6lasztas eredmenyes volt, a megv6lasztott
kdpvisel6 neve:
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