HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
6/2014.(Vlll.29.) HVB h a t e r o z a t a
Orosz Bernadettnek, a FIDESZ- Magyar Poqeri Sziivets6g 6s a Kereszt6nydemokrata Nappeft
kiizais egyani velaszt6kerii leti jeliiltjenek ny ilve nhr6sba v6tel6r6l

A

balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizottseg ftovebbiakban: HVB) Orosz Bernadett, 2660
Balassagyarmat, sz6m alatti lakost, a FTDESZ - Magyar Polgeri Szdvefs6g €s r'*.
Keresztanydemokrata N,6ppert kaziSs jelAltj6t Balassagyarmat telep'rcsen a 01. szem.i
vAlaszt6keriiletben nyi lvenaft^sba vette.
Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

jelAltet

es a nyilvenbftesba veteh6l az igazol^st kiadja.

'rteslti
A haterozat ellen - annak meghozatal^t'l szemibft herom (3) napon beltil - a kozponti
nevjegyzekben szerepb velaszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovAbbd az Ugyben aintett
term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyiseg n'lkuli szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi
Valaszasi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, RAk^czi fejedelem 0t 12. szen, bbfaxon (0635-300782) vagy elektronikus bvelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys1tt^sre hivatkozessal, illetve a
vehsztesi bizottseg merlegel4si jogkAreben hozott dantese ellen, ilbtekmentesen fellebbez'st
nytjthat be a N6gred Megyei Teruleti VAlaszffisi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjdn, R6k6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezed (tgy ke beny,jtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjAn 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokoles:
Csach Gebor L'rent kAzos meghatalmazott 2014. augusztus h6 28. napjAn k6fte Arosz Bernadett,
2660 Bala$agyarmat, szem ahfti lakosnak a 2014. 6vi helyi Ankormenyzati k6pviset6k 6s
polgermesterek velaszasAn Balassagyarmat veros 01. szemI egyeni vebszt6kerijtet'ben
kepvisel1jel1ltkent tattend nyituentaftesba vetetet a FIDESZ - Magyar polg6ri Sz6vets6g 6s a
Kereszrcnydemokrata Neppeft kAzAs egy6 ni velaszt6kerUleti jel'ltjekent.

A HVB nege apitofta, hogy Orosz Bernadett nyilvAntaftesba v'tele irenti keretem a jogszabetyokban
tamasztoft k'vetelmenyeknek megfelel, a beklent1s ajanbivek ehdesevat tortent. A jetottseghez
sz.iks6ges 6ru6nyes ajenbsok szAma el6ri a Helyi Velaszasi lroda Vezet6j6nek 8/2014.(Vttt.18.) HVt
hatArozatAnak 1/1. pontjeban mege apttott 1B db ajanlest.

A fentiekre tekintettel orosz Bernadettnek a 2014. 6vi helyi
k6pviset6k es
poqarmesterek velaszftsen Balassagyarmat veros 01. szem1
'nkormenyzati
egyeni vetaszt'ketiileteben
kdpvisel6ieldltk6nt t5tt1n1 nyituentaftesba vetele a rendetkez6 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

' A haarozat a helyi
kepvisel6k 6s poqermesterek velaszftserd sz6t6 2010. 6vi L.
t9!1/6ny 8 S G) bekezdes
'nkormenyzati
a.) pontjan 6s a 9- $ (1) bekezdesen, a vetasztesi etjerAsr't sz'l6 2013. 6vi
XXXVI. ffiNeny (ovdbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. gain, 132. S-en, a jogoNoslatr't sz6t6
tdj'koztatds a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. g-en, 223. 6s 224. *ain, a 307/p. S e) bekezd1s c)
ponuen, 6s az illetekekral sz6l6 1990. 6viXC t. fiNeny 33.5
e) bekezd1s 1.) pontjei )hput.
A bizoftseg Ei6koztatia a k'relmez't, hogy a fettebbezesnek tartahaznia kett a fettebbez^s jogatapjet
Aogszabelyseft'sre hivatkozAs, illetve a velasztAsi bizofts^g merlegel1si jogk'rben hozoft dbnt6sQ', a
fellebbez6s beny(tjt6j'nak nev6t, takctm't (sz6khety6t) ea ha e bk;in6t6t 6zekhety6t6t) ett6r
postai 6ftesircsi clm'L a fellebbezes beny1jt'jenak szemalyi azonosit'jet, illetve ha a kltfoldan 6t6,
magyarorszegi hkcimmel nem renclelkez6 velaszt'poqer nem rendelkezik szemelyi azonoslt6val, a
magyar e ampolgerseget igazol6 okiratanak tipuset 6s szemet, vagy jelat, szervezet vagy mes
szeNezet eset'ben
bir6sagi nyilvantaftdsba vetel szemet.
fe ebbezes bftatmazhatja
beny0it'i1nak telefaxszam vagy etektronikus levelcimet, itlet'teg kezbesit1si megbizottjenak nevet
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a

A

6s telefaxszemet vagy elektronikus lev1lcimeL

A

bizotts^g Ejakoztatja bvebbe a k6retmez6t, hogy a fe ebbezes a v'tasztesi bizoftseg
haarozatenak meghozatalSig visszavonhat6, ugyanakkor a vSlaszlpsi bizofts^g az etjerest hivatatb6t
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