
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

972014.(X.13.) HVB h a t e r o z a t a
a balassagyarmati 03. szemi v'laszt6keriileti telepiil6si ainkorm'nyzati k6pvisel6 velaszas

eredmanyenek mega apitasdr6l

A balassagyarmati Helyi V^lasztesi Bizottseg a vebszqsi eueresr'l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torveny
ftovebbiakban: Ve.) 307/N. g (1) bekezd6s6ben biztositoft jogkardben eljdrva, a batassagyarmati 00,
006. szem0 szavaz6kari jegyz1kAnyvek alapjen jelen habrozat ryell6klet't k6pez6 jegyz1k'nw
szerint - Jegyz5k1nyv a telepAl6si 1nkormenyzati kepvisel1 vAlasztesenak eredmenyer1l - e apitja
meg Balassagyarmat teleptas 03. szem1 velaszt6keruletben a telep1l'si Ankormenyzati kepvisel1
ve b szb sa! n a k e red n 6 n y6t.

A ha6rozat ellen - annak meghozahat6l szemibtt hdrom (3) napon beliil - a k'zponti
ndujegyzdkben szerepl1 vebszt6polgdr, jelAlt, jel6l6 szeNezet, tovAbbA az iigyben 

'rinteftErmeszetes 6s jogi szemely, jogi szem4lyis'g nekU szervezet szemelyesen, levelben a Helyi
VAlasztesi Bizottsagnel e660 Balassagyarmat, RaROczi fejedetem 0t 12. szAd, Elefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus levalben (bgyarmat@profinter.hu), jogszaberysqft'sre hivatkozAssal, iltetve a
vebszffisi bizoftsag m6rlegel6si jogkar1ben hozott dontese ellen, illet'kmentesen feltebbez'st
nyIjthat be a N1grdd Megyei Tertileti Vehsztesi Bizotbegnak (3100 Salg6tarjen, R6k6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest Igy ke beny(tjtani, hogy az 2014. okt6ber h6 16. napj1n 16,00 6r6ig
megerkezzen.

Indokol6s

A vebsztesi eljer1sr1l sz6l6 2013.6vi XXXV|. tANeny (a bvebbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezdese
abpien a Helyi VAlasztesi Bizoftseg Balassagyarmat telepli6sen a 005-006. szemI szavaz1kari
iegyz6kdnyvek dsszes/teft eredm6nye alapjan e apitja meg a 03. szeml vabszt6keriitetben a
telepUlesi 6nkormenyzati kepvisel6 vAlaszEs6nak eredm6ny6t.

A Ve. 202. S fl) bekezdese szerint a vAlaszasi eredm6nyr6t jegyzdkbnwet ke keszlteni. A tetepiitesi
dnkormanyzati kepvisel1 vebsztes eredm'ny'nek mege apiased szobeb jegyz6k6nyv miniept a
helyi 0nkormenyzati kepvisel1k 6s poqermesterek vebszasen, valamint a nemzetisegi ankorn6iyzati
kepvisel1k vllas Asen a velaszbsi irodek ha6skorebe taftozd fetadatok vegrehajtZsdnak rlszletes
szabelyair'l 6s a velasztasi euerasban hasznetanct' nyomtatuenyokr'l szorc +notl.1v .24.) tM
rendelet (ovebbiakban: lM rendelet) 35. szen1 mellqkleb e apitja meg.

Fenti iogszabelyi rendelkezesek figyelembevabavel a Helyi Vdlasztitsi Bizoftseg jelen hat^rozat
n9.il6kl?tgt kepez1 iegyz6k6nyvben fogtattak szerift atbpttja meg Batassagyarmatleieput6sen a 03.
vebszt6kerAletben a telepiil6si Onkormanyzati k6pvisel6 vAlaszaa eredm6ni6t.
A ha.tarozat a ve. 202. s-en, a 203. s 0), 307/N. s (1) bekezd6s6n, a 307/p. s e) bekezd6s c.)
pontjan, az lM renderet 3s. nell6kret6n, a jogoNostatr6r szor6 ftjekoztaas Z ie. zz2. g f.isbekezdesen, a 223. s u) bekezd6s6n, a 224. s (1)-(2) 6s (s) bekezd'sein, az i et6kekr6t \26t6
ajekoztuHs az 1990. €viXCttl. t6rv6ny 53. S e) bekezd,s 1.) plontjdn ataput.

A bizoftseg Hiekoztatia a kerehezot, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kelt a fellebbez1s jogalapjat
(iogszabAlys'ftasre hivatkozes, illetve a vehsztesi bizotbeg m6flegel6si jogkarben hozott di6ni6se), a
fellebbezes beny1jt6jdnak nev6t, takcimet gz6khety6t) ei - ha a ta*iiietat 6z6khety6t6t) ett6r -poshi eftesitasi cimet, a fellebbez's beny1jtojenak szemelyi azonosit6j6t, i etve ha a khfouon eta,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vebszt6pober nem rendelkezik szemetyi azonosit6val, a
magyar e ampolgarseget igazor6 okiraanak tipuset 6s szitmet, vagy jel6r6 szervezet vagy mii..s
szervezet eset6ben a bir6sagi nyilvenbftesba vebl szamet. A fettebbez1s tartatiizhatja
ben.y0itoianak telefaxszemet vagy etektronikus tevetcimet, iltetoleg k6zbesit6si megbizoftjenak nevet
6s telefaxszAmet vagy elektronikus levebim6t.

A bizottseg tejekoztatja tovabba a kerelmez1t, hogy a fettebbezls a vebszt^si bizot$ag
haHrozaanak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszasi bizoftseg az etjerlst hivatatb6l
folytathatja.
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Balassagyarmat, 2014. okt6ber 13.
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Jeliilt neve nemzetiseg,azon. szavazat

A n€vjegyz6kben l6v6 v6laszt6polgdrok
szSma:

Szava26kent megjelent viilaszt6polgSrok
sz6ma:

Urndban 16v6, bdlyegz6lenyomat n€lkiili
szavaz6lapok szdma:

Urndban 16v6, leb€lyegzett.szavaz6lapok
szama:

Ervenytelen lebelyegzett szavaz6lapok szSma:
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,fT rErv6nyes szavaz6lapok sz6ma:

D=F+G, G=a jeldltenkenti szavazatok sz6ma cjsszesen

A v6laszt5s eredm5nye:

A v6lasztiis eredm6nytelen volt, mert a legtdbb
szavazatot szerz6 jeloltek azonos sziimI szavazatot
kaptak.

A vSlaszt5s eredmenyes volt, a megvdlasztott
k6ovisel6 neve:
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