HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat
44/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a

Gy6i JSnos fiiggetlen egy6ni vdlaszt6keriileti jelSlt nyilvdntartdsba v6tercrdl
A balassagyarmati Helyi Valaszasi Bizoftseg (bvAbbiakban: HVB) Gy6ri Jdnos, faggetlen iel5ltet
Balassagyarmat te'€pijrcsen a 08. szem(! vAlaszt6keruletben nyilvanbftesba vette.
Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

jel6ltet 6ftesiti 6s a nyilvenhftesba vetelral az igazohst kiadja.

haarozat ellen - annak meghozatal^t1l szemibft herom (3) napon belul - a kazponti
nevjegyzekben szerepb velaszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebbe az agyben 6rintett
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemdlyisdg nelkiili szervezet szem6lyesen, levelben a Helyi
Velasztasi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rdk6czi fejedelen Ut 12. szem), telefaxon (0G35-300782) vagy elektronikus levalben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ttesre hivatkoz'ssal, illetve a
vahsztesi bizoftseg merlegebsi jogkdreben hozott dontese ellen, ilbtekmentesen fellebbezest
ny1jthat be a Nogred Megyei Teraleti Vebszasi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest 1gy ke benytjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjan 16,00 6reig

A

megerkezzen.

lndokoles:
Gydri Jenos 2014. szeptember hO 03. napjen kefte a 2014. evi helyi ankormenyzati kepvisel'k 6s
poqermesterek vehsztasen Balassagyarmat veros 08. szeml egyeni vebsztokeralet'ben
kepvisel6jelAftk6nt tortan5 nyilvAntaftesba vebbt faggetlen egyeni vebszt'ker1leti jel6ltkent.

A HVB megelhpitotta, hogy Gydri JAnos nyilvenhft^sba vetel irAnti kerelme a jogszab'lyokban
Emasztott k1vetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek
taftent. A jel1l6eghez
szAkseges 6rv6nyes ajenhsok szema e6ri a Helyi Vehsz6si lroda^tadeseval
Vezet6jenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI
ha6rozatAnak 1/8. pontjeban mege apitoft 17 db ajenhsL

A fentiekre tekintettel Gy6ri Jenosnak a 2014. 6vi helyi 1nkormenyzati kepvisel\k 6s poqermesterek
vehsztesen Balassagyarmat veros 08. szem(r egyeni vehszt1keraleteben kepviselajelaltkent taft6n6
nyilvantuftesba v'tele a rendelkez5 r6szben foglaltak szerint megtortqnt.

A haarozat a helyi Ankormenyzati kepvisel1k es pobArmesterek vebszaserd sz6l6 2U0. evi L.
rcrueny 8. S G) bekezd6s a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdesen, a velasztasi eljArasr6l sz5l6 2013. 6vi
XXXVI. tANeny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-en, a 124-127. S-ain, 132.5-6n, a jogorvoslatr'l sz6l6
ffijekoztatAs a Ve. 10. S G) bekezdesen,221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd's c)
ponuen, es az illerckekr1l sz6l6 1990. evi Xclll. t1rv€ny 33.5 Q) bekezdes 1.) pontjen abpul.
A bizofts6g Ejekoztatja a kerelmezbt, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjAt
Aogszabelys'ft'sre hivatkoz^s, illetve a vSlasztdsi bizottseg m6rlegel6si jogkorben hozott dontese), a
fellebbezes beny(t61jenak nevet, lakcimet Gzekhelye\ 6s ha a lakclmet'l (szekhelyet'l) elter
postai eftesltesi cimeL a fellebbezes beny(tt1janak szemelyi azonosit6jdt, illetve ha a k\ff1ld,n 616,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez1 vAbszt1pober nem rendelkezik szem6lyi azonosit'val, a
magyar e ampolgerseg't igazol' okiratenak tipuset 6s szemAt, vagy jel6l6 szeNezet vagy mas
szervezet eseteben
blr'segi nyilvenbftesba vateli szemeL
fellebbezes hftalmazhatja
beny(ljbjenak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, illet6leg kezbesltesi megbizoftjenak nevet

-

a

A

es bbfaxszemet vagy elektronikus levelcimet.

A

bizoffseg Ejekoztatja bvebbe

-

a

kerelmez't, hogy

a

fellebbezes

a

velasztesi bizoftseg

haarozatAnak meghozatal'ig visszavonhat6, ugyanakkor a velaszasi bizoftseg az
folytathatja.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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