HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
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", jel6ltj6nek nyitv^ntaftesba
Ki5 6 lstvennak, a Magyar Munkaspeft egyeni vetaszt6keriileti
v6te16rOI

Helyi vdlasztdsi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) K6lt6 Istuent, a Magyar
Munkespert jel1ftjet Balassagyarmat tetepiilasen a 04. szami velaszt6keriitetben

A_ balassagyarmati

nyilventu,Tesba vetle.

Ezzel egyidejabg a HVB

a

jet1ttet qftesiti 6s a nyituentaftesba v6tetr6l az igazohst kiadja.

A

hahrozat ellen - annak meghozatal,t6t sz1mltoft herom (3) napon beltil
- a k'zponu
nevjegyzekben szereprc velasztopober, jelalt, jel6t6 szervezet, bvebbe az ugyben erinteft
!?rmes.zetes es iogi szen6ly, iogi szen'lyiseg n6lk0ti szervezet szem'lyesen, tei'lben a uetyi
uelaszasi Bizottsegnel e660 Batassagyarmat, Rek^czi fejedetem ()t 12. szed, btefaxon (06-3s-300782) vagy elektronikus levelben (bgyarnat@profinter.hu), jogszabelysettesre hivatkozessat, i etve a
vebszasi bizoftseg merlegel,si jogkar6ben hozott daitese etle,n, illet'kmentesen fellebbezest
ny1ithat be g N5grdd Megyei rerateti v6taszt6si Bizottsegnak (3100 satg'tarjen, Rekoczi 0t 36.)
cimeavg A fe ebbeze$ ,gy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember hO Ol. napjdn 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:
A

.meghatalmazott 2014. szeptember h6 03. napjen k6rte Katt6 lstuennak a 2014. evi hetyi
dnforry?lyzati kepvisel1k 6s polgarmesterek vebszftsen Balassagyarmat veros 04. szam7 egy,ni
velaszt6keruleteben egy'ni vehszt6kertiteti jet'ttkent t6ft6n6 nriventaftesba veteat a Magyar
M u n kespe rt

egyeni v6l aszt6kerij

teti

jet'ltjeke nt.

A. HVB megalbpltotta, hogy Kdlt6 tstv6n nyilvIntartasba v1tete

iren k6retem a jogszabetyokban
Emasztoft kovetelmenyeknek megfelet, a bejelent1s ajant6ivek etadeseval tarrcnt. 2 jet'tis,gnez
:ztjfsdges evenyes aienbsok szama e6ri a Helyi Vdlaizt1si troda Vezet6j6nek e/2014.(Vttt 18 ) HVt
habrozaftnak 1/4. pontjeban meg6ttapitott 18 db ajenhst.
A fentiekre tekintettel Kall6 tsfuannak a 2014. 6vi helyi ankormAnyzati k6pviset6k 6s potgermesterek
vaPsatesen Balassagyarmat veros 04. sz'm1 egydni vetaszt6ke;ateteben xepvisercletotifent
bft€n6
nyilvenbftasba veteb a rendelkez6 r'szben foglaliak szerint megt6rt6nt.
hltero^za! a- h.elyi
kepviset'k 6s potgermesterek vehszt|ser6t sz6t6 2010. 6vi L.
L
t!:X9!,y1.5!3) b9ke4g?a)pontjen
'nkormdnyzati 6sa9.g (1)bekezd^sen,avehszasi etjeresrot s26t62013.6vi
xxxvt. torveny Govebbiakban: Ve.) 10. S_en, a 124_127. S_ain, 132. S_en, a jogoNostatr,l sz6t6
ftjeko,ztaas a ve. 10. g (3) beke,zd6s6n, 2zt. 5-an, 2n. 6;224i..
s-ain,-a 307/p. i q neiiizaes c)
ponuen, 6s az illetekekr1r sz6t6 1990. evi xcttt. {orveny ss.g
e) betlezdes .) pontjili ataput.
1

bizoftsag Eiekoztatia a k6relmezot, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia ke a fellebbezes jogatapjat
Aogszabelyseft'sre hivatkozes, illetve a vatasztesi bizot\eg nerlegeasi jogk,rben hozott d6nt6se), a
fellebbez6s beny(tjt'jenak nevet, hkctm't (sz6khety6t) e; ha a ar'inetat
Gz6kheuet6t) etter _
postai 4ftesitesi cimet, a fellebbezes beny1jt6jdnak' siem,lyi
azonosibjet, i etve ha a kijtfdld,n eb,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkezI vebsztopober nem rendelkezik szem1tyi
-es
magyar
igazol6 okiraanak tipuiat
"rono"it6,rut,
szemet, vagy jel6t6 szervezet
,igy ,a""
szeNezet
^llampolgerseget
eseteben
bir6s6gi nyitvenbrtesba vebr sz6met. A 'fettebbez's taftaliazhatja
vagv etektronikus tev6tcim6t, iilet'reg k6zbesit6si megbizottjilnai nev6t
2"^y^i!!,6!3!:! :gl"faxsze.m.et
A.

-

a

es teretaxszamat vagy elektronikus lev6lcimet.

A bizoftsag ftjekoztatja bvebbe a kerehez1t, hogy a fettebbezes a vahsztesi bizoftsag
ha.tarozaanak meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkoi'a vehszffisi bizoftseg
az etjara hi;tab6r
fol,tathatja'
,.,
-.,-.r
I r'"tU
Balassagyarmat, 2014. szeptember 04.
/: Palik Ferenc :/
HVB elndk

