HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
32nU4.(X.04.) HVB h a t 6 r o z a t a
Pabtas Imrenek, a Magyar Szocialista Peft egy,6ni vebszt6kerijleti jel6ltj6nek nyilventaftesba
vete1616l

A

balassagyarmati Helyi Velaszasi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) Palo6s lmrat, a Magyar
Szocialista Peft egyeni vehszt'keriileti jel5ltjet Balassagyarmat teleprl'sen a 01. szemt

velaszt6keriiletben nyilvdntartdsba vette.
a jel6ltet 4ftesiti 6s a nyilventarasba vetelr'l az igazobst kiadja.

Ezzel egyidej1bg a HVB

A

haftrozat ellen - annak meghozatal^t6l szemibft herom (3) napon beliil - a k1zponti
nevjegyzekben szereprc vAlaszt6polgAr, jel6lt, jelAl' szeNezet, bvebbA az Ugyben 1rinteft
brmeszetes €s jogi szemely, jogi szen€lyiseg nalkiili szeNezet szemelyesen, bveben a Helyi
Velasztesi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek5czi fejedelem (rt 12. szem), telefaxon (0&3U300782) vagy elektronikus lev'lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabdlysert6sre hivatkozessal, illetve a
velasztesi bizoftseg m6rlegel6si jogk'reben hozott d1ntese ellen, illetekmentesen fellebbez1st
ny1jthat be a N6gred Megyei Teraleti Vehsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, R6k6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez€st 0gy ke beny(tjtani, hogy az 2014. szeptenber hO 07. napjen 16,00 6r6ig

megerkezzen.

lndokoles:
Lombos lstvan Pel meghatalmazoft 2014. szeptember h6 02. napj6n k6fte Pabfts lnrenek a 2014.
6vi helyi 5nkormenyzati kepvisel1k 6s pobermesterek vebsztesAn Balassagyarmat vAros 01. szeml

egyeni velaszt'keraleteben kepviselbjel'ftkent rcften1 nyivenbftesba vebrct a Magyar Szocialista
P6ft egyeni vAlaszt6kerqleti jelAltjekent.

A HVB mege apitotta, hogy Pabqs lmre nyilventart,sba v6tele irAnti k'relem a jogszabetyokban
ftmasztott kAveblmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval t6ttent. A jet,lts^ghez
szt.iks6ges 6rv6nyes ajAnbsok szema eleri a Helyi Velasztesi Eoda Vezet1jenek 8/2014.(Vltt.18.) HVI
ha6roza6nak 1/1. pontjAban mege apitoft 18 db aj6nt6st.

A fentiekre tekinteftel Palotds lmr€nek a 2014. 6vi helyi 1nkormanyzati k6pviset6k es pobArmesterek
vahszftsen Balassagyarmat veros 01. szem() egyeni v'laszt'keruleteben kepvisel'jel'ltke bft'nd
nyilvantaftesba vetele a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haftrozat a helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k 6s pobermesterek vebszaser6l sz6t6 2uo. evi L.
tdNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. g (1) bekezd6s6n, a v'tasztdsi etj6r6sr6t sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. rcrveny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNostatr6t sz6l6
tdjdkoztatds a Ve. 10. S (3) bekezdesen,221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/p. S e) bekezdes c)
ponuen, es az illetekekr6l sz6l6 1990. 6viXCttt. bNeny 33.5 e) bekezd6s 1.) pontj,n ataput.
A bizoffseg fti6koztatia a kerelmez1t, hogy a fettebbez6snek taftalmaznia kell a feltebbezes jogatapjet
(iogszabalysErt'sre hivatkozes, illetve a vehszasi bizoftseg nertegetesi jogkarben hozott dont6se), a
fellebbez6s beny(tjtojanak nevet, bkcimet Gzekheue\ es ha a takcim6t6t (sz6khetyet6t) ett6r
posbi eftesitesi cim6t, a fellebbezes beny(ru'jenak szem'lyi azonosit6j6t, illetve ha a kUlf1tdAn erc,
magyarorszagi bkcimmel nem rendelkez1 velaszt'pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar 1llanpolgerseget igazol6 okiraanak tipuset 6s szemet, vagy jet6t6 szervezet vagy mes

-

szevezet eseteben

a

-

bir6segi nyilventaftesba veteli szemet.

A

fettebbezes taftatmazhatja

beny0ft6ienak telefaxszdmti vagy elektronikus levdlcim6t, iltet1leg kezbesitesi megbizottjenak nevet
6s telefaxszemfi vagy elektronikus levelcimet.

A

bizoftseg Ej1koztatja bvebba a kerelmez^t, hogy a fe ebbez's a vebszt1si bizotgag
haarozaEnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vetaszasi bizottseg az etjered hivatalb'l
folytathatja.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.

'A,:L\**,
HVB eln5k

