
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

98/2014.(X.13.) HVB h a tA r o z a t a
a balassagyarmati 04. szem(t velaszt6kerAbti telepiil6si ankormenyzati k6pvisel6 velaszas

eredmanyenek mege apiteser6l

A balassagyarmati Helyi Vebszasi Bizoftseg a velaszasi euer'sr6l sz'l6 2013. 6vi XXXVI. t,Neny
(tovAbbiakban: Ve.) 307/N. S () bekezdeseben biztositoft jogk,reben eueNa, a batassagyarmati 007-
008. szdnl szavazdkori jegyz'konwek alapjen jeten hat'rozat $pl!,6klet6t k6pez6 jegyz'kanw
szerint - Jegyz6k1nyv a telepiiesi Ankormenyzati k6pvisel6 vebszasenak eredmenyernl - e apltja
meg Balassagyarmat"telepUles 04. sz4tm0 vebszt'keniletben a telepUlesi 6nkormAnyzati kepvisel'
v e b sz6 se n a k e red m 6 nyet.

A ha6rozat ellen - annak meghozabat6l szemibtt h6rom (3) napon belijl - a k1zponti
nevjegyz4kben szerepl6 v6laszt6polg6r, jelAlt, jelol1 szervezet, tovdbb6 az Agyben 

'rintefttermeszetes 6s jogi szendly, jogi szemdlyiseg nekiili szervezet szem1lyesen, bveben a Helyi
Velaszasi BizottsegnAl e660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedetem (tt 12. szen, btefaxon (06-35-300-
7p2) vagy elektronikus lev6lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseftesre hivatkozessat, itletve a
vAlasztesi bizottsdg merlegelesi jogkor1ben hozott ddnt'se ellen, illetekmentesen feltebbezest
nyIjthat be a Ndgred Megyei Teraleti Vehszasi Bizotbegnak (3100 Satg6tarj6n, Rek6czi 0t 36.)
clmezve. A fe ebbezest lgy ke beny(]jtani, hogy az 2014. okt6ber h6 16. napj,n 16,00 6r6ig
meg6rkezzen.

Indokol6s

A vebszftsi e\erasr6l sz6l6 2u3. evi xxxvl. t6rv6ny (a tov1bbiakban: ve.) 307/N. g (1) bekezdlse
abpien a Helyi Valaszasi Bizoftseg Balassagyarmat telepiil'sen a 007-008. szem1 szavaz6kari
jegyz6kanwek dsszes/teft eredmenye alapjan e apitja meg a 04. szamI vebszt6kerLiletben a
telepAEsi 6nkormAnyzati kdpviserc velaszasenak eredm6ny6t.

A Ve. 202. S () bekezddse szerint a vabsztesi eredmenyrhl jegyz1kbnyvqt kelt k1sziteni. A teteparcsi
dnkormenyzati kepviset1 v^lasztits eredm'nyenek neg, apitAi,ut szo\eb jegyz6k6nyv ninialat a
he.lyi 6nkormanyzati k6pvisebk es poqermesterek vehszt6s6n, valamint i nemzetis'gi 6nkormdiyzati
kepvisel5k velasztasan a vdlaszti4si irodek habskordbe taftoz6 feladatok v6grehajtZs,nak rlsztetes
szabelyair6l 6s a v1lasztdsi euerasban haszn6tand6 nyomtatv'nyokr6l szbto 4noll.1v .24.) tM
rendelet (ovebbiakban: lM rendelet) 35. szaml me qkleb e apltja meg.

Fenti iogszabelyi rendelkezesek figyelembevetetevel a Helyi Vehszasi Bizottseg jeten haffirozat
m9.il6kl9.t9t kepezd iegyz1kanyvben fogtattak szerift a apitja meg Batassagyarmatleiepiit6sen a 04.
vahszt1kerttletben a telepi)Esi ankormAnyzati k6pviset6 vaiaszt6s eredm'nyet.
A ha.tilrozat a ve. 202. g-6n, a 203. s 0), 307/N. s (1) bekezd6s6n, a 307/p. s e) bekezd6s c.)
ponuen, az lM rendetet 35. me ekbt6n, a jogoiostatr6t sz6t6 hjekozhtes Z'ie. 222. g (1)
b?kpzdesen, a 223. s 0) bekezd6s6n, a 224. s 0)-e) 6s (s) bekezd,sein, az i et6kekr6t\26t6
ffijekozta6s az 1990. eviXC t. t6N6ny 33. S e) bekezd,s 1.) p)ontjAn atapul.

A. bizoftseg Ei6koztatia a kerelmez6t, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kett a fettebbez,s jogalapjat
Ao.gszabelyserrcsre hivatkozes, illefue a vebsztdsi bizottsdg meflegebsi jogk,rben hozott dani6seS, a
fellebbezes beny(tjrcjenak nevet, bkcim't 6zekhety6t) ei - na a bkiim6t6t (sz6khety6t6t) etter -postai aftesitesi cimet, a fellebbezes beny1q6jenak szem,lyi azonosit6j6t, illetve ha a kafaUan et1,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkezA vehszt6poQer nem rendelkezik szem1lyi azonosit1val, a
magyar e ampolgersegat igazol6 

'kiraanak 
tipuset 6s szem6t, vagy jetat' szervezet vagy mes

lr"*?1?! eset6ben a bir6segi nyilventaftesba v'teri szemitt. A 
-fettebbez1s 

taftariazhaqa
b.enltlFlidna!< telefaxsze.met vagy elektronikus lev6tcin6t, itlet'teg k6zbesitesi megbizottj,nak nev6t
es rctetuxszemAt vagy elektronikus levebimet.

A bizoftseg tejekoztatja tovabbe a k6relmez6t, hogy a feltebbez^s a v6laszt6si bizotsag
ha.terozahnak meghozatalaig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztesi bizoftsdg az elj6rA$ hivatalb6t
folytathatja.
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Balassagyarmat, 2014. okt6ber 13.
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?5. sz5mri vSlaszt6keriilet
TELEPULESI ONKORMANYZATI KEPVISELO VALASZTASA

lelailt neve nemzetiseg, azon. SZaVaZat

A n6vjegyz6kben l6v6 v6laszt6polg6rok
szdma:

Szava26k6nt megjelent vdlaszt6polg.lrok
sz5ma:

Urniiban 16v6, b6lyegz6lenyomat nelkiili
szavaz6lapok sz6ma:

Urniiban 16v6, leb6lyegzetL.szavaz6iapok
szama:

Erv6nytelen lebdlyegzett szavaz6lapok szdma;

Ervdnyes szavaz6lapok sz6ma:

D=F+G, G=a jeldltenkdnti szavazatok szdma iisszesen
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A v6laszt5s eredm6nye:

A vSlasztds eredm6nytelen volt, mert a legtdbb
szavazatot szerz6 jeloltek azonos sz6m! szavazatot
kaptak.

A v6laszt6s eredmEnyes volt, a megviilasztott
kdpvisel6 neve:
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