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Dr. Bacsk6 J6zsefnek, a Magyar szociatista peft egy6ni v'taszt6keriitetiiel6ltj6nek
n y i I ve nta ftesba v6tel 616 I
A balassagyarmati Hetyi velaszasi Bizotts,g (ovebbiakban: HVB) Dr. Bacsk6 J6zsefet, a Magyar
sz.ocialista Pert egyeni vahszt6keruleti jelaftjet Balassagyarmat telepiillsen a 07. szamu
vA I aszt6 ke r U I etb en n yi I v e nh rtesba v ette.
Ezzel egyidejfrleg a HvB a jelattet
es a nyituenbftesba veteh1t az igazohst kiadja.
'ftesfti
A haftrozat ellen - annak meghozatatarcl sz1mltoft heron (3) napon bettil - a kazponti
nevjegyzekben szerepb veraszt'pobar, jer6lt, jer6t6 szervezet, tov(tbb6 az ugyben lintett
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyis1g n6tkuti szeNezet szem1lyesen, lei|lben a Hetyi
v_ehszftsi Bizottsegnel (2660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedetem (ft 12. szed, btefaxon (06-3*300782) vagy elektronikus bveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabdtys6rt,sre hivatkozassat, ittetue a
vebsztesi bizoftseg m6flegel6si jogkoreben hozott daitese etten, itbrckmentesen fettebbezest
nylithat be 9 N6grdd Megyei rerateti v^lasztdsi Bizotts1gnak (3100 salgltarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezed 1gy kett beny1jtani, hogy az 2014. szeptember hb 01. napj,n 16,00 6reig
megerkezzen.
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l:tuen Pel meghatalmazott
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2014. szeptember h6 02. napjen kefte Dr. Bacskl J'zsefnek,a
helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k 6s polg1rmesterek v6laiztds6n Balassagyarmat veros 07.
szam1 egyeni vebszt6keriilet4ben k6pviset'jelaftke taft6n6 nyituenhrfisba -v:6tebt a Magyar
Szocialista Peft egyeni vetaszt'keruleti jetattjei6nt.

A

HVF mege apitotta, hogy Dr. Bacsk6 J'zsef nyitv,ntarasba v'tere irenti k'rerem a
iogszabelyokban bmasztott kovetelmenyeknek megfetel, a'bejetentes ajenbivek etadesevat bft'nt. A
i:t:t::6.s!9: .:tlf:g.qes
8/2014.(Vlll.18.).

aj6nt6sok szema et6ri

b

Hetyi Vatasztesi troda Vezet6j6nek

HVt haftrozaftnak
'rvenyes 1n. pontjeban mega apitoft 16 db ajenhst.

A fentiekre tekintettet Dr. Bacsk6 J'zsefnek a 2014. 6vi hetyi ,nkormenyzati k6pvisel6k 6s
pobermesterek vebszasan Balassagyarmat varos 07. szemI egy,ni ' vehszt,keriiteteben
kepvisel6iel1ltke bft6nO nyituenbrtdsba v1tele a rendelkezT reszben fogiattak szerint megtoient.
l..ha,tero1a! a-helyi

k6pvisel6k es pobermesterek vetasz^ser6t sz6t6 2010. 6vi L.
'nkormAnyzati
pontien 6s a 9. s () bekezd6s6n, a v'rasztdsi etjdr6sr6t sz6t6 2013. 6vi
bekezd's
G)
1...s
?)
torveny Govebbiakban: Ve.) 10. S_en, a 124_127. S_ain, 132.
S_en, a jogoNostatr6t sz6l6
^^xvt.
Ej'ko,ztaas a ve. 10. g (3) bekezd6s6n,dzt. g-an, 2n. 6;224i. g-ain,-a
sbtp. i 121 ieiiezaes c1
ponqen, 6s az illetekekr1r sz6r6 1990. evi xcrT lorveny ss.g
e) beiezdls 1 .) pontlai )t6put.
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bizoftseg rci5koztatia a k9retmez1t, hogy a fellebbezlsnek taftatmaznia ke a fe
ebbez1s jogatapjet
A-o.gszabalys'ttesre hivatkozAs, ilelv9 g vetasztesi bizoftseg mertegel,si jogk,rben hozott d6nt6se), a

A.

fellebbez's benvojbjenak nevet, hkcimet gzekhetyet) 6;
efter _
- haa uxcinetat
postai eftesitesi cimet, a fellebbezes beny1jtljanak szemetyi
azonosibjet, iletie ha a kurainan erc,
'z'khetyefiD
magyarorszagi bkcimmel nem rendelkez1 vabszt6pober nem rendelk6zik
szem1lyi azinosit1,vat, a
magyar
igazot6 okiraunak tipusat zs szdmdt, vagy jer6t6 szervezet vigy nas
szervezet.
eseteben a bir1sagi nyituenbftesba veteli szemet. A feltebbez,s tartatiaznatla
'llampolgerseg
vagv etektronikus tevebimet, iilet1tes k'zbesftesi negnizii.hiiii nevet
2?,!:il!!:!:!r.
lglefaxsze.met
es
tereraxszamat
vagy elektronikus lev'lcim6t.
A bizottseg .ftjekoztatja tov6bbd a .kerehez6t, hogy a fe ebbezes a v'lasztesi bizoftsag
ha6roza6nak meahozataleio visszavonhat6, ugyanakkol'a valaszasi bizoftseg
az elerest hiiatalb6l
fotvtathatia

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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