HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
20/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a
Gere Zoltennak, a Magyar Munkasp^ft egyeni velaszt6kerAbti jel6ltj6nek nyilventartesba
vetel616l

A

balassagyarmati Helyi Vehsz6si Bizottseg (ovebbiakban: HVB) Gere ZoltanL a Magyar
jel'ftjet Balassagyarmat telepiildsen a 01. szAm0 velaszt6keruletben
nyilvenhftSsba vette.

Munkespert

Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

jel1ltet

6s a nyilvenbftesba veteh6l az igazohst kiadja.

'ftesiti
A harcrozat ellen - annak meghozatabt6l szemitott herom (3) napon beliil - a kozponti
nevjegyzekben szerepl5 v6laszt6po@er, jelalt, jelal' szeruezet, bvebbe az agyben erintett
Ermeszetes es jogi szemely, jogi szemelyis6g n'lkali szervezet szemelyesen, lev4lben a Helyi
Vehsz6si Bizottsegn^l (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (tt 12. szem), telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus levalben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyserrcsre hivatkozessal, illetve a
vebsztesi bizoftseg merlegelqsi jogkareben hozott dontese ellen, ilbrckmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6grAd Megyei Teraleti Vehsz6si Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest 1gy kell beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6rAig
megArkezzen.

Indokoles:

A

meghatalmazott 2014. szeptember hO 04. napjen kAb Gere Zoftennak a 2014. 6vi helyi
ankormanyzati kepvisel6k 6s poqermesterek vebszqsen Balassagyarmat veros 01. szem0 egyeni
vebszt6kerAbrcben egy'ni velaszt'kertlleti jelAlkent fift6n6 nyilvAnhftesba vetel1t a Magyar
M unkAsp^ft egyeni ve I aszt1kera leti jeloltjekent.

A HVB

mege apitotta, hogy Gere Zoltdn nyilv,ntaft^sba v6tele irenti kerelem a jogszabelyokban
hmasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval t6ft6nt. A jel1lts6ghez
sztikseges ervdnyes ajenbsok szema el6ri a Helyi VAlasztalsi lroda Vezet6j6nek 8/2014.(Vlll.18.) HVI
hat1rozatdnak 1/1. pontjeban mege apitoft 18 db ajAnbsL

A fentiekre tekintettel Gere Zoftennak a 2014. 6vi helyi 1nkormenyzati kepvisel'k 6s polgArmesterek
vabszasen Balassagyarmat veros 01. szem0 egyeni velaszt6ker[ileteben kepvisel1jel'ltkent tdrteno
nyilventaftesba v'tele a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megtAft^nt.

A hawrozat a helyi

kepviselak 6s polg'rmesterek velaszaser6l sz6l6 2010. 6vi L.
'nkorm'nyzati
tarveny 8. $ (3) bekezd6s
a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdes'n, a velasztesi eueresr6t sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. torveny (bvebbiakban: Ve.) 10. g6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNostatr6t sz6l6
ftjekozta6s a Ve. 10. S G) bekezdesen,221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S Q) bekezdes c)
pon\an, es az illetekekral sz6l6 1990. 6vi XClll. tArueny 33.5 (2) bekezd's 1.) pontjen ahput.
A bizoftsag ftiakoztatja a kerelmez^t, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelyseftesre hivatkozAs, illetve a vehszasi bizottseg nerlegel^si jogkorben hozott dantese), a
fellebbezes beny($6jAnak nev6t, lakcimet (szdkhelyet) es ha a takcimet6t (szekhetyet1t) etter
postai eftesitesi cimeL a fellebbezes beny'jt'jAnak szem1lyi azonosit6jdt, illetve ha a kulfaldon erc,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez' vebszt1pober nem rendelkezik szemelyi azonoslt'val, a
magyar 1llampolgarseget igazol6 okira6nak tipuset es szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mds
szervezet eseteben
bir6sdgi nyilvenhft^sba veteli szem
fe ebbezes taftalmazhatja
benyt$'jenak telefaxszemet vagy elektronikus lev4lcimeL i et1leg k'zbesitesi megbizoftjenak nevet

-

a

-

. A

6s telefaxszamdt vagy elektronikus levelcimdt.

A

bizotts6g Mjekoztatja bvebbe a k6relmez^t, hogy a fe ebbezes a velasztesi bizotts^g
hat'rozatdnak meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszasi bizoftseg az euera$ hivatalb1l
folytathatja.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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HVB eln)k

