T|ELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)

Balassagyarmat

95/2014.X.13.) HVB h a t e r o z a t a
a balassagyarmati 01. szemir vehsztokeriileti telepill{si ,nkormdnyzati kepvisel6 velasztes
eredmany6nek mege apitase6l
A balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizotts6g a vdlasztdsi euerAsr'l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrveny
ftovebbiakban: Ve.) 307/ll. 5 () bekezd'seben biztositoft jogk'reben euerva, a balassagyarmati 001002. szem1 szavaz6kOri jegyzdkonyvek alapjAn jelen haterozat mell4kletdd kepez' jegyz6k6nw
szerint - Jegyz5kAnw a telepa6si 6nkorm^nyzati kepvisel' velaszt1senak eredmenyer'l - eilapitja
meg Balassagyarmat"teleptibs 01. szemt velaszt'keniletben a telepul^si Ankormenyzati kepvisel1
ve b

szte se n a k

e

red m 6 ny6t.

A

hatArozat ellen - annak meghozataat6l szemibtt hdrom (3) napon beliil - a k1zponti
nAvjegyzekben szereprc vehszt6pobAr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az Agyben 1rinteft
brmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nekiili szervezet szem1lyesen, levelben a Helyi
V1lasztesi Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (tt 12. szdm), tetefaxon (06-35-30U
782) vagy elektronikus levalben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabauseftesre hivatkoz^ssal, illetve a
i'lasztisi bizofts^g merlegel1si jogkoreben hozott dantese ellen, illet6kmentesen fettebbezest
ny,ithat be a NOgrAd Megyei Teraleti Vehsztesi Bizotts1gnak (3100 Salg6tarj6n, Rek1czi (tt 36.)
cimezve. A fe ebbeze 1gy kell benyIjtani, hogy az 2014. okt6ber h6 16. napjen 16,00 or6ig
megerkezzen.

lndokoles

A velaszt*i eljerasr1l sz6l6 2013. 6vi XXXV\. t6v6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 307/N. S 0) bekezd6se
abpien a Helyi Vebszftsi Bizottslg Balassagyarmat telepii6sen a 001-002. szem1 szavaz6k6ri
jegyz6k'nwek dsszes/fett eredm'nye alapjen e apitja meg a 01. szemI vehszt6keriitetben a
telepAl6si 6nkormdnyzati k6pvisel6 vAlasztesenak eredmeny6t.

A Ve. 202. S 0) bekezdese szeri a vebsz6si eredmenyr1l jegyz1kbnyvet kelt kesziteni. A teteputesi
5nkormAnyzati kepvisel5 vAlasztAs eredmenyenek mege apiased szoqeb jegyz6k6nyv mintej a
he,lyi 6nkormenyzati kepviselak es polgdrmesterek vebsztasen, valamint a nenzetis'gi ankorm6nyzati
kepvisel6k velasztesen a vAlasztAsi irodek haaskAr6be taftoz6 fetactatok vegrehajt6s1nak reszletes
szabelyai'l 6s a vebszasi euer^sban hasznebnd' nyomtatvanyokr6t st6b 4n014.(v .24.) tM
rendelet (ovebbiakban: lM rendetet) 35. szem() me ekteb e apltja meg.
Fenti iogszabelyi rendelkezesek figyelembevetetevet a Helyi Vetasztesi Bizoftsdg jeten hatdrozat
me ekletet kepezo jegyzokanyvben foglaltak szeri elapitja meg Batassagyarmatleieptillsen a 01.

valaszt'kerlletben a telep1l6si 1nkormenyzati k6pviserc vehszas eredm6nyet.
A ha.terozat a Ve. 202. S-en, a 203. S 0), 307At. S 0) bekezd6s6n, a 307/p. S e) bekezdls c.)
ponuen, az lM rendelet 35. ne ekbt6n, a jogorvostatr6t sz6l6 t6j6kozbtes -a Ve. ZZZ. g
1t1
bekezdesen, a 223. s 0) bekezd'sen, a 224. s 0)-@ 6s (s) bekezd'sein, az i et6kekr6t \26t6
bjekoztaAs az 1990. 6vi XCttt. t'rveny 33. S e) bekezd's 1.) pontj6n alaput.
A bizoftseg tei6koztatja a k6relmez6t, hogy a fetlebbezesnek tartalmaznia kell a fetlebbezes jogatapjat
Aogszabelyseft'sre hivatkozes, illetve a v,lasztesi bizoftseg merlegelesi jogkarben hozott d:6n16sd', a
fellebbezes beny1jtojanak nevet, hkcmet 6z6khety6t) ea ha a a*iiietat
6z6khetyet6l) etter
postai 4ftesitesi cimeL a fellebbezes beny1jrcjenak szemetyi azonosircjat, iltetve ha a karonan erc,
magyarorszAgi hkcimmel nem rendelkez' vebszt1potgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit'vat, a
magyar a ampolgerseget igazol6 okiraanak ffpuset 6s szemet, vagy jelol' szervezet vagy mes

-

?zerv??! eseteben

a

-

birosegi ny v'ntaftesba v1teri szemet. A fe ebbez's taftar;Szhatja
i et'teg kezbesltesi megbizoftjenak nev6t

b.en.y0ft6ienak telefaxszdmdt vagy etektronikus lev6tcim6t,

6s telefaxszemet vagy elektronikus lev6lcim6t.

A

bizoftseg Ejekoztatja tovabba

a

k6retmez6t, hogy

a

fellebbezls

a

vehsztesi bizottsag

ha.terozaanak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a vdtasztitsi bizottseg az etjere$ hivatalb6l
folytathatja.

Balassagyarmat, 2014. okt6ber 13.
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O4; sz5mri v5laszt6keriilet

teliilt
A n6vjegyzdkben l6v6 v.ilaszt6polgdrok
szama:
Szava26k€nt megjelent viilaszt6polgdrok
sz6ma:
Urn6ban 16v6, belyegz6lenyomat n6lkilli
szavaz6lapok szdma:
UrnSban 16v6, leb6lyegzett.szavaz6lapok
szama:

Ervdnytelen leb6lyegzett szavazdlapok sz6ma:

Erv6nyes szavaz6lapok sz5ma:

D=F+G, G=a jeldltenkenti szavazatok szdma dsszesen

A v6lasztSs eredm6nye:
A v6lasztiis eredm6nytelen volt, mert a legtobb
szavazatot szerz6 jeloltek azonos szdmi szavazatot
kaptak.

A v5lasztis eredm6nyes volt, a megviilasztott
kdpvisel6 neve:

o?osz jERN^DFI-r
azonositqa:

A HVB tagjainak szign6ja:

| 71,,1

h

neve

nemzetis6g,azon. szavazat

