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HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
36/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a
Sendomenak, a Magyar Szocialista Pdt,t egyani vAlaszt6kerAleti ieliSfti6nek
nyi lv Antaftesba v6tel 616l

balassagyarmati Helyi vetasztesi Bizoftsag (ovdbbiakban:

HVq Fab sendornet, a Magyar

Szocialista' P6ft egy,ni v1taszt'keriiteti iel6tti6t Balassagyarmat telepiilasen a 05, szamo
vdlaszt6keriiletben nyilventaftesba vette.
6s a nyilventaftesba vetelr6l az igazol1st kiadia.
Ezzet egyidejiileg a HVB a jet,ltet

'ftesiti
haarozat ellen - annak meghozab^t'l szemibtt heron (3) napon belill - a kozponti
nevjegyz'kben szereprc vetaszt'pober, jel6lt, iel6l6 szervezet, bvebbe az ugyben 4rintett
termdszetes 6s jogi szemely, jogi szem'lyiseg nekiili szervezet szem6lyesen, levelben a Helyi
vebsztesi Bizottsegn^l (2660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedelem (rt 12. sz6m), telefaxon (0G3*300782) vagy elektronikus lev'lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabdlys'rt6sre hivatkozessal, illetve a
vehszasi bizoftseg mertegeasi jogk1reben hozott dant'se ellen, illetakmentesen fellebbezest
ny(.tjthat be a N6gred Megyei Teruteti vebszasi Bizoftsegnak (3100 salg6tari6n, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fettebbez1st 6gy kett beny1itani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napien 16,00 6reig

A

megerkezzen.

lndokoles:

tonnos tstvm pal meghatatmazoft 2014. szeptember hO 02. napien kefte FAI? SAndornenak a 2014.
kepvisel'k es poqarmesterek vahszasen Balassagyarmat veros 05. sz4mli
6vi hetyi
'nkormenyzati
kepvisel'jet'ftkeft taft1n1 nyilvAntaftesba v6tel6t a Magyar Szocialista
egy€ni vdlaszt6keiUleteben
jeldltjekenL
Peft egyeni vAlaszt6keraleti
A HVB megefiapitotta, hogy Fiib Sendorne nyilvenbftesba v6tele iranti kerelem a iogszab1lyokban
ftmasztott kdvetehenyeknek megfetel, a bejelent1s ajenbivek ebdeseval tdrt4nt. A ielAltseghez
szikslges 1Nenyes ajenbsok szAma ercri a Helyi Vebsztesi toda Vezet6j6nek 8/2014.(Vlll.18.) HVI
hahrozati)nak 'l/5. pontjeban mege apitott 18 db ajenhsL
k6pvisel6k 6s
fentiekre tekintettet Fiib Sandornenak a 2014. evi helyi
'nkormenyzati
vi)laszt'keraleteben
pobarmesterek vabsztesen Balassagyarmat veros 05. szttm1 egy'ni
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kepvisel6jel'ltk'nt t6ftenO nyilventaftasba vetele a rendelkez1 reszben foglaltak szerint negtdftent.

A haftrozat a helyi ankormanyzati kepvisel1k 6s pobermesterek vebszbserd sz6l6 2U0. evi L.
tdrveny 8. S G) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S (1) bekezdes'n, a velaszAsi eli^resrol sz6l6 2013. 6vi
XXXV\. rcNeny (ovebbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a iogorvoslatr6l sz6l6
fijekoztaas a Ve. 10. S G) bekezdesen,221. S-en,223.6s 224. $-ain, a 307/P. $ (2) bekezdds c)
pontjen, 6s az i et6kekr6l sz6l6 1990. evi Xclll. toNeny 33.5 e) bekezdes 1 .) pon\en abpul.
A bizotbeg Ej'koztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbezdsnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapiAt
Aogszabelyseft1sre hivatkozes, illetve a velaszqsi bizoftseg merlegeesi jogk6rben hozott donrcse), a

-

-

fellebbezes beny(tjrcjenak neveL bkclmet Gzekhely1t) 6s ha a lakcimet6l (szekhelye6l) elter
postai eftesircsi cimeL a fellebbezes beny1\6jenak szemelyi azonositojeL btve ha a kalfaldan 616,
magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez, velaszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampotgdrsdgdt igazol6 okiraftnak tipuset 6s szemet, vagy iel6l6 szeNezet vagy m's

szeNezet eseteben a bir'segi nyiMenhft,sba vete szemet. A fellebbez& tartalmazhatia
benyljtqenak telefaxsz1met vagy elektronikus levqlcimet, illet6leg k'zbesit^si megbizoftienak nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus levAlclm6t.

bizoftseg ftjekoztatja tov^bbe a kerelmez^t, hogy a fe ebbezes a vAlasztasi bizoftseg
ha6roza6nak meghozab6ig visszavonhatl, ugyanakkor a vabszt1si bizoftseg az euered hivatalb6l
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folytathatja.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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Palik Ferenc :/
HVB elnak

