HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
BalassagYarmat

) HVB hateIozata nyilventar#sba v6tel6r6l
p6rt
balassagy"r."ii Xo^p.nzaci6s lis1'ienak
a Magyar Szocialista
56/2014 (|X 08

Helyi Vetasztesi Bizoftseg (ovdbbiakban: HVB) a Magyar Szocialista Pert
jel6tlszefiezet batass;gyarmati kompenzecTls lisaiet I f6vel nyilventartesba vette.
'Ezzel
vetelr6l az
egyidejfiteg a HVE a iel6l6 szeNezetek kepviset1i1t 6rtesitl es a nyilvAntaftesba
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12. sz6n), telefaxon (06-3'300iatasztasi eizoft;algnat eAA1 aLiissagyarmat, Eekoczi feiedeten
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iogszab1lys6ftesre hivatkozessal, illetve
782) vagy etektronikus ieveben (bgyirmat@profinter.hu),'
-iogkaren6n
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P6ft ielll\szervezet meghatalmazott kepvis?l.6ie Lombos, btuen.,P^el -2014'
f6vel'
szeptlnOer 05. napjdn bejetentette a iel1l1szeNezet balassagyarmati kompenzeci1s li516iet I

A helyi ,nkormenyzati k6pvisel6k 6s pouermesterek. vdtlaszt6s6r6l sz6l6 2010. 6vi L. bNenya
(toiiioiainail Oijtl s.'S Q) bekezdes a) pontia atapien BatassagvarTgt^^t9lep.ul9::n
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neX|zaese 1ftetm1ben a 10.000-nel t1bb lakos1 telepti6sen kompenzeci5s lis6t az

a letoio szeitiiet e ithat, amety a telepiitls egyeni velaszt6kerilleteinek tobb mint fel4ben ieldltet
Sllitott, Balassagyarmaton legabbb 5 iel1ltet.
A jet'tdszeNezet mind a 8 vdlaszt6keriiletben e ltoft ieloltet.

A HvB a Va|aszasi eueresr6t sz6l6 2013. 6vi

xxxvt' taN'ny (ovabbiakban: Ve') 729. s-a, a /30' s

(1)bekezdese,al-32'$-aesa307/|'s0).p)bekezdesea|apjenakompenzeci6slisftt
nyituentartesba veszi 6s a nyivantaftesba v'telr1l sz6l6 igazobst kiadia

haftrozat a helyi 1nkormenyzati k6pviset6k es poqermesterek vehsz6ser1l sz1l6 2010 6vi L.
taN*ny B. S p) b;kezd6s a.) iontj1n es a 9. g (1) bekezd6s6n, a vehszftg euaresr6l sz6l6 201s.6vi
XXXV\ tArvii1 (ovebbiakban: ie.) 10. S-eh, a 124-127. g-ain, 132. $-6n, a iogorvoslatrll sz6l6
Ejekozta6s a'vi;. to. $ (3) bekezd1sen,2zl. S-an, 2n es 224. S-ain, a 307/P' S e) bekezdes c)
pontj1n, 6s az ittet1kekr1i sz6t6 1990. 6vi XCtll. b'eny 33.5 e) bekezdes 1.) pontien alapul.
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bizoftseg ftjekoztatja a keretmez1t, hogy a fetlebbez,snek tartalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(ogszabelysertesre iivatkozds, iltetve a ietasztesi bizotts6g m6rlege6si iogkorben hozott dl-ntese), a
ha a lakdnet6l gzekhelyercl) elter
ietteOOezes beny(tjt1janak nevet, takc(met gzekhety1t) 6s
posp,i e;6siteg'cin1t, a fe ebbezls benytijtojenak szemelyi azonosi@At, illetve ha a kalfald,dn 616'
'magyarorszegi
szem1lyi azonosit6val, a
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bkclmmet nem rendelkei|'vilaszt1polgdr nem rendelkezik
malgyar Ahhpolgerseget igazot6 okiratAnak tipuset 6s szemet, vagy iel6l6 szeNezet vagy mes
fellebbezes tartalmazhatia
bir\segi nyifuenhftesba v'teli szdmEtt.
szervezet eseteben
megbizoftienak nevet
kAzbesitesi
illet6leg
beny1jrcjenak tetefaxszAmttt vagy etektronikus bvebim6t,
es rclefaxszemet vagy elektronikus levebimeL
v1lasztdsi bizoftsag
fe ebbezds
keretmez1t, hogy
bizotts6g tAj1ko;tatja tovAbbe
hat6rozatdiak meghozihbig visszavonhat6, ugyanakkor a velasz6si bizoftsag az euere$ hivatalb6l
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