HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

34/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a ta
Dr. Horveth Leszrcnak, a Magyar Szocialista Peft egyani vAlaszt6keriileti jeliiltjanek
n y i I ve nta

rtesb a v6te I 6 16l

A balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizotts4g (tovdbbiakban: HVB) Dr. Horvdth Ldszl6t, a Magyar
Szocialista Peft egy€ni vAlaszt'keriileti jeldltjet Balassagyarmat telepiilasen a 03. szdmt
ve I aszt6 ke r U I etben n y i lv e nta ftes ba vette.
Ezzel egyidejfileg a HVB

a

jel5ltet 1ftesiti 6s a nyilvenhftesba vetelr5l az igazohst kiadja.

A

haqrozat ellen - annak meghozabat6l szemibft hArom (3) napon belul - a kazponti
neujegyz€kben szerepl5 vahszt1poqer, jelalt, jelAl1 szeNezet, bvebbA az Ugyben
termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg n1lkAli szeruezet szemelyesen, lev'lben a'rintett
Helyi
Vehsztesi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem 0t 12. szen, bbfaxon (0G35-300782) vagy elektronikus leveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseftesre hivatkozessal, illetve a
velaszt'si bizoftsdg n6rlegel6si jogkdr'ben hozott dAntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6gred Megyei Teraleti Vdlaszt1si Bizottsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi (tt 36.)
cimezve. A fellebbezest 1gy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokolds:
Lombos lstven Pal meghatalmazott 2014. szeptember h6 02. napjen k6fte Dr. Hoveth Laszbnak a
2U4. evi helyi 5nkormenyza kepvisel6k es poqermesterek velaszqsen Balassagyarmat varos 03.
szAm, egyeni vebszt6kerlleEben kepviselajel1ltkent tAft6n1 nyilvenbftesba vetelet a Magyar
Szocial ista Pe ft egyen i veb szt6kerttleti jel6ltjek6 nt.

A HVB mege apitotta, hogy Dr. Horveth Leszb nyituentaftesba vetete irenti k1relem a
io$zabelyokban ftmasztoft k1vetelm6nyeknek megfelel, a bejelentes aj1nl6lvek etadesevat t6ft6nt. A
jeldlts6ghez sz{.iksdges ervenyes ajenhsok szema el6ri a Helyi V1lasztdsi troda Vezet6j6nek
8/2014.(Vlll.18.) HVI ha6rozatenak 1/3. pontjeban meg6ttapitoft 18 db ajenAst.
A fentiekre tekintettel Dr. HoNeth Leszbnak a 2014. 6vi helyi
k6pviset6k 6s
poqermesterek velaszasen Balassagyarmat veros 03. szem,'nkormenyzati
egy'ni vehszt'kertilet'ben
k6pvisel6iel6ltke bft6n1 nyituenbftasba vetele a rendelkez1 r6szben fogtattak szerint megt6ft6nt.
A haterozat a helyi ankormenyzati kepvisel1k es polgArmesterek velaszaser't sz6l6 2010. 6vi L.
t5rveny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezd6s6n, a vehszad e[er6sr6t sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. t1rv6ny (ovebbiakban: Ve.) 10. g-6n, a 124-127. g-ain, 132. g-6n, a jogorvostatr'l sz6t6
Hjekozta6s a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/p. g (2) bekezdes c)

pon1en, 6s az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCltt.

t'rv'ny

33.5

e) bekezdes

1.)

pontjen ahput.

A bizoftseg hi'koztatia a kerehez1t, hogy a fellebbez1snek tartalmaznia kelt a fellebbez's jogalapjAt
(iogszabelyserrcsre hivatkoz1ts, illetve a vehszasi bizotbeg merbgel'si jogkdrben hozott danl6se), a
fellebbezes benyujt1j,nak nev6t, lakcim't 6zekhety6t) 6s ha a takcimetd 6zekhety6t6t) efter
postai 6ftesit6si cfmet, a fellebbezes beny1jt6jenak szem6lyi azonoslbjet, iltetve ha a katf6td6n 6t6,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez' vehsztdpoqer nem rendelkezik szemalyi azonosit1val, a
magyar elbmpolgersegAt igazol1 okira6nak tipusat es sz6met, vagy jet6t6 szeNezet vagy m6s
szervezet eseteben
bir6segi nyilvenhrtAsba veteli szemet.
fellebbezes taftalmazhatja
beny1ibienak telefaxsz6m6t vagy elektronikus levelcimet, illetoleg k'zbesitesi megbizottjenak nev^t

-

a

-

A

6s telefaxszemAt vagy elektronikus lev1lcim6t.

A

bizottseg Ejekoztatja bvebbe a k6relmez6t, hogy a fettebbez1s a velasztesi bizotts6g
haarozatenak meghozataleig visszavonhat6, ugyanakkor a vataszasi bizoftseg az etj6r6st hivatalb,l
folytathatja.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.

))ns!i",
HVB eln1k

