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A balassagyarmati Helyi V^laszt^si Bizofts^g a vebszasi eljdrAsr'l sz6l6 2013. evi XXXVI. t'Neny
(bvabbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezdeseben biztositoft jogkordben euerva, a balassagyarmati 009-
010. szdml szavaz'kori jegyz6kAnwek alapjen jelen hazrozat mella&lgtg! k6pez6 jegyz6kanw
szerint - Jegyz6kAnyv a teleptil^si 5nkormanyzati k'pvisel' vebszqsAnak eredmenyer1l - e apitja
meg Balassagyarmat telepA6s 05. szem1 velaszt1kerliletben a telep1l6si Ankormenyzati kepvisel1
v A I a szt e sA n a k e red m e n yet.

A haarozat ellen - annak meghozabat6l szemibtt herom (3) napon bel1l - a kAzponti
nevjegyz6kben szerepft vehszt6polgAr, jelAlt, jel6l6 szeyezet, bvebbe az Agyben 1rinteft
Ermeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili szervezet szemelyesen, bveben a Helyi
V^laszasi BizottsAgnel Q660 Balassagyarmat, RAk,czi fejedetem (tt 12. sze , btefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus leveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabalys4tT'sre hivatkozessal, illetue a
Vdlasztdsi bizoftseg m'rlegebsi jogkoreben hozott dontese ellen, illetekmentesen fettebbez6st
ny1jthat be a N'gred Megyei Teriileti Vabsztesi Bizoftsegnak (3100 Satg6tarjen, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezdst 1gy ke beny(rjtani, hogy az 2014. okt1ber h6 16. napjen 16,00 6raig
megerkezzen.

tndokoles

A vdlasztdsi eljeresr6l sz1l6 2013. 6vi XXXV|. bNeny (a bvebbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezd'se
abpien a Helyi velaszftsi Bizofts^g Balassagyarmat telepiilqsen a 009-010. szAmt szavaz6k6ri
jegyz5k1nwek dsszes/teft eredmenye alapjen e apltja meg a 05. szaml vebszt6kerlletben a
telepAl6si Ankormenyzati kepvisel6 vebszt6senak eredm6ny6t.

A Ve 202. 5 0) bekezd'se szeri a velasztAsi eredmenyr6t jegyz6kbnyvet ke kesziteni. A teteptitdsi
5nkormanyzati k6pvisel6 valasztas eredm1nyenek mege apiased szotg6t6 jegyz6k6nyv minajet a
helyi 6nkormAnyzati kepvisel1k 6s poqermesterek vehsztdsitn, valamint a nemzetis6gi Ankormdiyzati
kepvisel1k vebsztasen a velasztesi irodek haask'r6be tartoz' feladatok vegrehajtesenak r'szletes
szabalyairdl es a vabsztesi eueresban hasznabnd6 nyomtatvenyokr6t szoto +not<.1v .24.) tM
rendelet (bv1bbiakban: lM rendetet) 35. sz6m0 mellqktete 1llapitja meg.

Fenti iogszabelyi rendelkezesek figyetembevebevel a Helyi V6lasztdsi Bizoftseg jeten haffirozat
mg.lEklgtgt kepezo iegyzokonyvben fogtaltak szerifi alapitja meg Batassagyarmat-teieputlsen a 05.
vahsztakertiletben a telepiil'si ankormenyzati k'pviset6 vabszas eredm'nyet.
A ha6rozat a ve. 202. s-en, a 203. s 0), 307at. s () bekezd6s6n, a 307/p. g (2) bekezdls c.)
ponlen, az lM rendelet 35. me 6kbten, a jogorvostatr'l sz6t6 Hjekozhtas 2 Ve. ZZZ. g g1
bekezdesen, a 223. S () bekezd6s6n, a 224. S (1)-(2) 6s (s) bekezd6sein, az ittetekekr6t 

-szol6

Ejekoztatds az 1990. 6vi XC t. bNeny 33. S e) bekezdes 1.) pontj1n ataput.

A bizoftseg ftiekoztatia a kerelmez\t, hogy a fe ebbezesnek tartalmaznia ketl a fellebbezes jogatapjat
Aogszabelys'ftesre hivatkozas, illetve a vebszftsi bizottseg merteget,si jogkorben nozott abntesi)', a
fellebbez's beny(tjt6janak nev6t, takcim6t (sz6khety6t) 6a - ha a hk;inetd 6zekhetyet6t) etter -postal ertesitdsl cimet a fellebbez's beny1jbjAnak szemetyi azonosit'jet, iltetve ha a kutfainan etO,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez1 velaszt6potgAr nem rendelkezik szem1lyi azonosit6val, a
magyar a ampolgarsegat igazol1 okiraanak tipuset 6s szam , vagy jelat6 szervezet vagy mas
szeNezet eset6ben a bir6sdgi nyituenhftesba veteti szemet. A fetlebbez's tartatiazhatja
beny066ienak telefaxszemet vagy etektronikus tev6lcimet, i et1teg kezbesitlsi megbizottj6nak nev6t
6s telefaxszemet vagy elektronikus lev6lcim6t.

A bizottseg Ej6koztatja bvebba a kerehez,t, hogy a fettebbez^s a vehsztasi bizot9ag
ha.tArozaftnak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor'a vabszasi bizottsdg az etjere$ hivatatb6l
folytathatja.
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Balassagyarmat, 2014. okt6ber 13.
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TELEPOL€SI 6NKoRMANYZATI K€PvIsEL6 viLAszTAsA

Jelailt neve nemzetiseg,azon. szavazat

A n6vjegyz€kben l6v6 v6laszt6potgiirok
szdma:

Szava26kdnt megjelent vdlaszt6polgiirok
sz6ma:

Urn5ban 16v6, b6lyegz6lenyomat n6tkUti
szavazolapok sz;ma:

Urniiban lev6, lebdlyegzett szavaz6lapok
sz6ma:

Ervdnytelen lebelyegzett szavaz6lapok sz6ma:

Erv6nyes szavaz6lapok szdma:

D=F+G, G=a jel5ltenkenti szavazatok szdma tjsszesen
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A v6laszt6s eredm6nyel

l-l A viilasztiis eredm6nytelen volt, mert a teqtdbb
l-J szavazatot szerz6 jeldltek azonos szdmi szavazatot

kaDtak.

A v6laszt6s eredm€nyes volt, a megv5lasztott
k6pvisel6 neve:
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