HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat
12/2014.(Vlll.29.) HVB h a t e r o z ata
Reznicsek Ferenc Pelnanak, a FIDESZ- Magyar Polgdri Szi5veBeg 6s a Kereszt6nydemokrata
Neppert kiiziSs egyeni vAlaszt6kerhlefi jetdltjanek nyitventaftesba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vebsz6si Bizoftslg (tovdbbiakban: HVB) Reznicsek Ferenc Pdln6, 266.Q
Balassagyarmat, szem ahfti lakost, a FIDESZ - Magyar Polgeri Szi5vets6g 6s ?'2
Keresztenydemokrata Nappert kiiziis jel6ltj6t Balassagyarmat tetepiitasen a 07. szemt
velaszt6keru btben nyilvenbrtesba vette.
Ezzel egyidej0bg a HVB

jel'ltet

es a nyitvenhftesba v6tetr6t az igazobst kiadja.
'ftesfti
A hatdrozat ellen - annak meghozablatd szemibtt harom (3) napon belijl - a k'zponti
neujegyzekben szerepl' vebszt6pober, jetAft, jeldl6 szervezet, tov6bb6 az (jgyben
brmeszetes 6s jogi szem'ly, jogi szenelyis'g nelkijli szervezet szem'lyesen, lev'tben a'rinteft
Hetyi
Vahsz6si Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rdk'czi fejedetem 0t 12. szed, btefaxon (06-31300a

782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelysettqsre hivatkozessal, iltetve a

vebsz6si bizoftseg m6rlegel6si jogkoreben hozott ddntese ellen, ilbtekmentesen fettebbezest
ny,jthat be a N6gred Megyei Teriileti V6taszt6si Bizoftsegnak (3100 Salg6tarj6n, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest 0gy ke beny,jtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjen 16,00 6r6ig
meg6rkezzen.

lndokoles:
csach Gabor L6rent kazos meghatalmazott 2014. augusztus h6 29 napjen k6fte Reznicsek Ferenc
Pelne, 2660 Balassagyarmat, szem abtti lakosnak a 2014. 6vi helyi ,nkormenyzati k6pvisel6k 6s
polgarmesterek vebszasan Balassagyarmat veros 07. szem() egy'ni vehszt'kerijteteben
f -€pvisel1Jel1ftkent bft4no nyilvenhftesba v6b6t a FtDEsz - Magyar'eoperi szdvefs6g 6s a
Keresztanyde mokrata Neppeft k6z6s egy6n i vetaszt'kerl leti jet,ttjek^ni

A

HVB megdllapitotta, hogy Reznicsek Ferenc peh6 nyitv^ntaft1sba v^tete iren k6relem a
Jogszabelyokban temasztott kovetelmenyeknek megfelet, a bejetentes ajAnt6ivek ehdesevat t6ft6nt. A
j9l:l!teS!?1 gzirks6ires 6N6nyes ajenbsok szema et6ri Hetyi Vetaszt6si troda Vezet6j6nek
gny 4.(Vlll.18.) HVI ha6roza6nak 1n. pontjeban nege apitott 16 ab aj6nhst.
^
Reznicsek Ferenc peh'nak a 2014. evi helyi onkormenyza kepvisebk es
pobermesterek velaszasen Balassagyarmat v6ros 07. szemI egyeni vdtaszt6;keruteteben
kepvisel6iel1ftkent bftenO nyilvenbftesba vetele a rendelkez1 r^szben foglaltak szeint megt6ft6nt.

A fentiekre tekinteftel

A haftrozat a helyi ankormanyzati kepviset1k 6s pobermesterek vetaszaserd sz6t6 2010. evi L.
8 S P) bekezdes a.) ponuen 6s a 9. S 0) bekezd6s6n, a vatasztesi etjeresr't sz6t6 2013. evi
9:v^e..n.y
xxxvl.
t'weny ftovebbiakban: ve.) 10 s-en, a 124-127. s-ain, 132. s-en, a jogorvoslatr6t sz6l6
Mjekoztatas a ve- 10. s (3) bekezd6s6n, 221. s-en, 2n. 6;224. g-ain,-a 307/p. -s
e) bekezd's c)
ponuen, 6s az illetekekror sz6t6 1990. evi xcttt. t6rv6ny 33.g (2) bet<ezd,s 1 .) pontjai )hput.
A bizoftseg hiekoztatia a kerehez1t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kelt a fe ebbez's jogalapj,t
Aogszabelyserrcsre hivatkoz1s, illetve a vatasztasi bizoftseg merteget1si jogk1rben hozott dioit€se), a
fellebbez^s beny1jbjenak nev6t, Iakcim't (sz6khetye0 6;
ha a hkcii6t6t Gzekhety6t6t) etter _
postai 4ftesircsi cim6t, a fellebbez1s benyijt6janak szemAtyi azonosit6iet, i etie ha
a kt tfataan et1,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkezI velaszt6po\er nem rendetkezik szemetyi azonosit1val, a
magyar e ampolgersegfi igazor6. okira6nak tipuset 6s szem6t, vagy jetat6 sz;Nezet vagy mes
szeNezet eseteben
blrdsagi nyituenhftesba vetel szemAt.
feltebbez6s tartatti6zhatja
telefaxszemat
vagy elektronikus bvebimet, iffet,teg kezbesltlsi megbizoftjenak nev6t
len.yllt6ienak

-

a

6s telefaxszemAt vagy elektronikus lev'tclm6t.

A

A bizottsdg Ejekoztatja tovebbe a k6relmez6t, hogy a fettebbez's a vehsztesi bizoftsag
ha.tArozabnak meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkor a vetaszasi bizoq4p az etjerest hivatatb,l
folytathatja
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HVB etn6k

