HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
10/2014.(Vlll.29.) HVB h at e r o z a t a
Fazekas JAnosnak, a FIDESZ- Magyar Poqei SziSvetseg 6s a Keresztanydemokrata N6ppeft
kiiziSs egyani vehszt6keriileti jelaltjanek nyi lventarasba vetel6r6l

A

balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizoftseg (ovAbbiakban: HVB) Fazekas Jenos, 269,4
Magyarndndor, szem atatti lakost, a nOeSZ - Magyar Polgeri Szdvela;eg es rh
Keresztanydemokrata Neppeft kiiziSs jel6ltj6t Balassagyarmat telepiilasen a 05. szemi,
velaszt6keru letben nyilvenhrasba vette.
Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

jelAltet artesiti es a nyilventarasba vetetr1t az igazobst kiadja.

A

haftrozat ellen - annak meghozabat'l szdmltoft herom (3) napon beltit - a k,zponti
nevjegyzekben szerepb vebszt6poqer, jel6lt, jelAl6 szeNezet, bvebbe az (igyben
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyis'g n'lk1li szervezet szemelyesen, lev'lben a'rinteft
Helyi
Vehs esi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szed, blefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus bveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAtyseftesre hivatkozessat, iltetve a
vabsz6si bizoftseg merlegel'si jogkoreben hozoft dont1se ellen, ilb6kmentesen fellebbez6st
ny0jthat be a N6grdd Megyei Tertileti Velaszftsi Bizottsegnak (3100 Salg'tarjen, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest 1gy keT beny(ljtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napj'n 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokolas:
csach Gebor L'reft kazos meghatalmazott 2014. augusztus h6 29 napjen k6fte Fazekas J6nos,2694

MagyarnAndor, szdm alatti lakosnak a 2014. 6vi helyi
kepvisel6k 6s potg1rmesterek
vAlasztesen Balassagyarmat veros 05. szAm(t egyeni v1laszt'kerateteben
'nkormenyzati
kepviset6jet1likent t6ften6
nyilventaftesba vae6t a FlDEsz Magyar poqeri szavetseg 6s a Kereszt'nydemokrata N'ppdrt
kdzAs egyani vel as.zt'kerUleti jet1ttjeke nt.

-

A.HVB nege apitotta, hogy Fazekas Jenos nyiMenhftesba veteb iren k'retem a jogszaberyokban
temasztoft kovetelm6nyeknek megfelel, a bejetentes ajenbivek etadas1vat t'rrcni. A jetotis^ghez
9zq{(s6ges 6rv6nyes aienhsok szema el6ri a Helyi Vebsztatsi troda Vezet6j6nek 8/2014.(Vttt.1A.) HVt
haftroza6nak 1/5. pontjeban mege apitoft 1B db ajenast.

A

fentiekre tekintettel Fazekas J1nosnak a 2014. 6vi hetyi ,nkormenyzati kepvisetlk es
polgermesterek vebszhsen Balassagyarmat veros 0s. szem(J egyeni' vehszt'kerijtet'ben
kepvisel6iel5ltkent t6ft6nO nyilvenbftlsba vetete a rendelkez1 reszben foglattak szerint megtdrrcnt.

A hatdrozat a helyi
k6pviset6k 6s pobarmesterek vehszaserd sz6l6 2010. evi L.
'nkormenyzati
y!^e..r! q S (3) bekezdes
a.) pontien 6s a 9. $ (1) bekezdesen, a vAlasztdsi etjdrdsr,t sz6l6 2013.6vi
xxx.vl. torveny Govebbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. g-ain, 132.
s-en, a jogorvoslatr6t sz6l6
tdjdko.ztatds a ve. 10. s p) bekezd\sen, 221. s-en, 2n. 6;224. g-ain,-a 307/i. "s
e) bekezdls c)
ponuen' 6s az illerckekror sz6t6 1990. evi xc t. torv1ny 33.g (2) bekezdls 1 .1 pontjai )tLpur
A bizottsdg tdi1koztatia a kerehezht, hogy a feltebbezesnek taftalmaznia kett a fettebbezes jogatapjet
(iogszabelysqft4sre hivatkozes, illetve a v'tasztesi bizoftseg n6flegel6si jogk\rben hozoft
dait6se), a

fellebbezes beny,jtojenak nevet, bkcim't (sz6khety6t) 6;
ha1 bk;im6t6t (sz6khety6t6t) efter
postai 4ftesitdsi clmet, a fellebbezes beny1jt1jenak szemelyi azonosibjet, ittetie ha a kUttanan
et1,
magyarorszagi hkcimmel nem rendelkezd vAlaszt1pober nem rendetkezik szem1tyi azonosit1vat, a
magyar elbmpolgarseget igazol6. okirat'nak tipus^t 6s szemet, vagy jel6l6 szervezet vagy m6s

-

szervezet eseteben

a

bir1segi nyilvenfuftesba veteti sz1tmet. A'feltebbez1s taftati6zhatja
bvebimet, ittet6leg kezbesltesi megblzottj'nak nevet

b.en.y(titoiSnak telefaxsz'mdt vagy etektronikus

es

bbfaxszem

-

vagy elektronikus lev6lcim6t.

