NELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

(tX.24.) HVB haterozata
D. L. eltal benyujtott kifoges elbiriiaser6l
93/2014.

Balassagyarmati Helyi Viilasztdsi Bizottsdg (tovilbbiakban: HVB) a viilasztdsi eljdr;isrol szold 2013. 6vi
xxxvl. tdrveny ( a tovjbbiakban: ve.) 307/ps (1) bekezdes b) pontja foglalt hatdsko16ben eljdrva,

D.t. altal 2014. szeptember 22. napjdn, e-mailen kereszti.ll
m egse

rt6se" tdrgyban benyJjtott kifogdst

-

az ,,etikus plakdtolisi

szabdlyok

6rdemi vizsgdlat n6lkUl elutasitja.

A

hatdrozat ellen

-

annak meghozataldt6l szimitott hdrom (3) napon beliil

- a

kdzponti

nevjegyzekben szerepl6 vdlaszt6polgiir, .ielolt, jelcilS szervezet, toviibbd az i.lgyben 6rintett
termeszetes 6s logi szem6ly, jogi szemelyis69 n6lki.ili szervezet szem6lyesen, lev6lben a Helyi
Vdlasztdsi Bizottsdgndl (2660 Balassagyarmat, Riik6czi fejedelem Jr 12. szamJ, telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus levelben (bgya rmat@ profinter. hu), jogsza b:i lys6 rt6sre hivatkozdssal, illetve a
vdlasztdsi bizottsiig m6rlegel6si jogko16ben hozott dont6se ellen, illetdkmentesen fellebbe26st
nyujthat be a N6816d Megyei Tertiletl Vdlasztdsi Bizotts6gnak (3100 Salg6tarjiln, R;1k6czi rit 36.)
cimezve. A fellebbez6st 0gy kell beny[jtani, hogy az 2014. szeptember ho 27. napjiin 16,00 6rdig
meg6rkezzen.

Indokol6s
A ve. 208q ertelmdben kifogdst a vdlasztdsra iriinyado jogszabdly, illetve a vdlasztds 6s a vdlaszt6si
el.id16s alapelveinek megs6rt6sere hivatkozissal a kozponti nevjegyzekben szerepl6 vdlaszt6polgdr,
jelctlt, jeld16 szervezet, tovdbbd az rigyben 6rintett term6szetes es jogi szemely, jogi szem6lyiseg

n6lkiili szervezet nyrl.ithat be. A kifo8iist igy kell beny jtani, hogy az legk6sdbb a s6relmezetr
s elkovet6s6t6l szdmitott harmadik napon meg6rkezzen a kifogds elbiriil6sdra

jogsza b6lys6 rt6

hatdskdrrel es illetekess6ggel rendelkez6 vdlasztiisi bizottsiighoz.

- szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben eljuttatva
benydjtani. A kifogdsnak tartalmazni kell:

A kifogdst irdsban

-

lehet

a) a jogszabalysertes megjeloleset
b) a jogsza bii lys6rt6s bizonyit6kait

c) a kifo8ds benyijt6jiinak nev6t, lakcim6t ( sz6khety6t) 6s - ha a lakcim6t6l ( szekhely6t6l) etter
postai 6rtesit6si cimet
d) a kifogds beny jtojdnak szem6lyi azonosit6jdt, illetve ha a ki.llfoldon 616, magyarorszdgi lakcimmel
nem rendelkez6 vdlasztopolgdr nem rendelkezik szem6lyi azonositoval, a magyar dllampolgdrs6gdt
igazolo okiratdnak tipusdt es sziimdt, vagy ajelOl6 szervezet vagy mds szervezet eseteben a bir6sasr
nyilvantartdsba veteli szd mdt.
A beadvdnyoz6 kifog;'sa nem tartalmazza a jogsza bd lys6 rt6s megjelcil6s6t.

A fentiekben megjelolt kotelez6 tartalmi elem hidnya eset6n a ve. 2155 c) bekezd6se alapjdn 6rdemr
vizsgdlatra nem alkalmas, ez6rt azt erdemivizsgiilat n6lki.il el kell utasitani.
Mindezek alapjin a HVB a 2155 c) pontja alapjiln - mely szerint a kifogiist 6rdemi vizsgdlat n6lkUl el
kell utasitani, ha az nem tartalmazza a ve. 2125 (2) bekezdds6ben foglaltakat, - a rendelkez6 r6szoen
foglaltak szerint hatd rozott.

A bizottsdg tiij6koztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapjiit
(.iogsza bii lys6 rt6sre hivatkozds, illetve a v6lasztdsi bizottsiig m6rlegel6si jogk0rben hozott
dOnt6se), a

fellebbezds benyrijt6jdnak nev6t, lakcim6t {sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khelydt6l) elter
postai 6rtesit6si cimdt, a fellebbez6s benyujt6.iiinak szem6lyi azonosit6jilt, illetve ha a kiilfcildon
616,
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 viilaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar d lla m polgil rsiigiit igazol6 okiratdnak tipusdt 6s szdmdt, vagy jelo16 szervezet vagy mds

szervezet eseteben a birdsilgi nyilvii nta rtdsba v6teli szdmiit. A fellebbez6s tartalmazharra
benyrijt6jdnak telefaxsziimdt vagy elektronikus lev6lcim6t, illet6leg kdzbesit6si megbizottj6nak nev6t
6s telefaxszdmilt vagy elektronikus lev6lcim6t.
A bizottsdg titjekoztatja tov;jbbd a kerelmez6t, hogy a fellebbez6s a vdlasztdsi bizottsdg
hatdrozatdnak meghozataliiig visszavonhato, ugyanakkor a vdlasztdsi bizottsiig az eljdrdst hivatalb6l
folvtathatia.

A hatdrozat a Ve. 2125 (1) (2) bekezd6se, 2140 - 2155, 307/PS (1) bekezd6s b) pontja,a
jogorvoslatr6l sz6l6 tdj6koztatds a Ve. 2215, 223 2255-a alapjiin 6s az illet6kekr6l
sz6l6 1990. 6vi
XClll. torv6ny 33.5 (2) bekezd6s 1.) pontjiin alapul.

-
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lassagyarmat, 2014. szeptember 24.
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