HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

HVB h at 5 r o z a t a
Lombos lstv1n P6tlnak, a Magyar szocialista P6rt pobermesteriel6ltianek nyilventaftesba
vetel616l
31/2014.(1X..04.)

A balassagyarmati Helyi valaszasi Bizottseg (bvebbiakban: HvB) Lombos Istven Peft, a Magyar
Szociatista P6ft poqermesterielolti't Balassagyarmat telepiircsen nyilvenbftasba vette.
Ezzet egyidejfrteg a HVB a jetaltet 1ftesiti 6s a nyilventaftasba v'telr1l az igazol1st kiadia.

haftrozat ellen - annak meghozataat6t szemitott hAron (3) napon belal - a kazponti
n6vjegyzekben szereprc vehszt6potgAr, iel6lt, iel6l6 szervezet, bvebbe az Agyben 1rintett
term6izetes 6s jogi szemety, jogi szenelyiseg n6lkiili szervezet szem1lyesen, levelben a Helyi
v1taszftsi Bizotts1gnel e660 Batassagyarmat, Rek6czi feiedelem ut 12. szen), telefaxon (06-35-300-

A

782) vagy elektronikus levetben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabalyseft6sre hivatkozessal, illetve a

velasztesi bizottseg merbgel'si jogk)reben hozott d'ntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N^grad Megyei Teruleti vebszhsi Bizotts^gnak (3100 salg'tarien, Rek6czi 0t 36.)
clmezve. A fe ebbez'st tlgy kell beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjan 16,00 6reig
megerkezzen.

L@_t-oJE:
Lombos tstven Pat 2014. szeptember h6 02. napjdn k6fte a 2014. 6vi helyi ankormenyzati k6pvisel6k

6s poqarmesterek v1laszasen Batassagyarmat veros telepiil1sen pobernesteriel1ltkent toft6n6
nyilvAntaftesba vetetet a Magyar Szocialista Pert poqermesterieloltiekenL

A HVB mege apftotta, hogy Lombos lstuan PAI nyilvenhftAsba vetel irAnti kereme a iogszabAlyokban
temasztott kOvetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval t1ftent. A iel)ltseghez
szrkseges eNenyes ajen6sok szema el6ri a Helyi VAlasztesi toda Vezet1jenek 8/2014.(Vlll.18. HVI
hatArozatAnak 2.'pontjAban mege apitott 300 db ajanlest.
.

fentiekre tekintettel Lombos lstvAn P1lnak a 2014. 6vi helyi ankormenyzati kepviserck es
pobermesterek vebsztesan Balassagyarmat teleptilesen poqernesterielaltkent brl'no

A

nyilvenbftesba vetele a renclelkez6 reszben foglaltak szerint megtaft'nt.

A hat'rozat a helyi ankormAnyzati kepvisel1k 6s poqermesterek vdlasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.
taMeny 8. S G) bekezdes a.) ponuen 6s a 9. $ (3) bekezdes b.) pontien, a velasztesi eueresr'l sz6l6
2013. 6vi XXXVI. rcNeny (ovdbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr't
sz'b tajekoztates a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. |-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. $ (2) bekezdEs
c) pontjen, 6s az ilbrckekr\l sz6l6 1990. 6vi Xclll. toNeny 33.5 (2) bekezd's 1.) ponuen ahput.
A bizoftseg ftjekoztatja a kerelmez't, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapiet
(jogszabelys'ft'sre hivatkozes, illetve a valasztesi bizoftsag merlegelesi jogkdrben hozott dontese). a
fellebbez's beny1jt6jenak nevet, lakcimdt (szekhelye\ 6s ha a lakcimet5l (szekhelyetol) elter
postai qftesitesi cimet, a fellebbezes beny1jrcjAnak szem'lyi azonosibjeL btve ha a kaff1ldon 616,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vebszt'pobar nem rendelkezik szemelyi azonoslt5val, a
magyar e ampolgArsagAt igazol6 okiratenak tipuset 6s szAmeL vagy iel6l6 szervezet vagy mes
fellebbezes taftalmazhatia
szervezet eseteben
birosegi nyilvenbft€tsba veteli szem€tt.
benyIjrcjenak telefaxszemat vagy elektronikus levelcimet, illet6leg k'zbesircsi megbizoqenak nevet
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A

a

es Ebfaxszemet vagy elektronikus levelcimet.
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a

a

a

fellebbezes
vehszt1si bizoftseg
bizoftseg Ejekoztatja bvebbe
kerelmez6t, hogy
hatArozatAnak meghozatahig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztasi bizottseg az eljdrlst hivatalb6l
folytathatja

.

Batassagyarmat, 2014. szeptember
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