
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

13/2014.(Vlll.29.) HVB h atd rozata
Siket B6lAnak, a FIDESZ- Magyar PolgAri Sziiveb6g 6s a Keresztanydemokrata Neppeft k6z6s

egyeni velaszt6keft leti jeliSltjanek nyi lventarftsba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi Velaszasi BizottsAg (tov6bbiakban: HVB) Siket B6!a, 2660 Balassagyarm4t
szem alatti lakost, a FIDESZ - Magyar Poqei Szdvefs6g 6s a Keresztanydemokrata N6ppflft
kozds jelaltjet Balassagyarmat telepiil'sen a 08. szem, vehszt6keriiletben nyiMentaftesba
vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jel1ltet 
'rtesiti 

es a nyilv'ntaftesba v6tetr6t az igazoast kiadja.

A hat'rozat ellen - annak meghozatabt1l szdmitoft heron (3) napon belijt - a k'zponti
neujegyzekben szereprc vebszt6polgAr, jel,lt, jel6l6 szeNezet, tov6bb6 az gyben qrinteft
term6szetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkijli szervezet szem'lyesen, tevqtben a Hetyi
vehszftsi Bizoftsegnel (2660 Balassagyarmat, Rek'czi fejedetem lt 12. sz6m), tetefaxon (06-31300-
782) vagy elektronikus bveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabatys'rrcsre hivatkozdssal, illetve a
vabszftsi bizoftseg m'rlegelesi jogkoreben hozoft danrcse ellen, illet'kmentesen tettebbezest
ny0jthat be a N6grdd Megyei Teraleti Vehszt'si Bizoftsegnak (3100 Satg6tarjdn, RAk6czi 0t 36.)
cimezve. A fe ebbezest tgy ke beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.
lndokol6s:

csach Gabor L6rant kozds meghatalmazott 2014. augusztus h6 29 napjen k6rte siket B6ta, 2660
Balassagyarmat, szem abfti lakosnak a 2014. 6vi helyi 

'nkormenyzati 
kepviset'k es poqermesterek

vAbszt^dn Balassagyamat veros 08. szemA egyeni vabszt6keruteteben kepvisel6jel'ftke ftft6n6
nyilvenaftesba vebbt a FlDEsz - Magyar potg^ri sz6vets6g 6s a Kereszt6nydemokrata N6pp6rl
k6z& egyen i velaszt6kerti leti jetattjekent.

A. HVB megdllapitotta, hogy siket Bela nyiMenbttesba v'tete ir1nti k'relem a jogszabetyokban
Mmasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes aj^nt'ivek 6tad6s6vat brt6ni. A jetltis6ghez
YqryseSes €ruenyes ai4n6sok szitma e6ri a Helyi Velaszftsi troda Vezet'j'nek 8/2014.(Vt 18.) HVt
ha6rozatatnak 1/8. pontjAban meg'ttapitoft 17 db ajenbst.

A fentiekre tekintefte! Siket B1l6nak a 2014. 6vi helyi 1nkormenyzati kepvisetlk 6s pobermesterek
valasztesen Balassagyarmat vdros 08. sz^m1 egyeii vetaszt6ke;atet'beh xepvisercletotixe bft6n6
nyilvenbftesba vetele a rendelkez, r1szben foglaltak szerint megt,ft^nt.

A hatdrozat a helyi 
'nkormenyzati 

k6pviset1k 6s potgermesterek vAlaszt6sAr6t sz6l6 2010. evi L.
t6!^9.ry 8. s (3) bekezdes a.) pontien 6s a 9. g (1) bekezd6s6n, a veraszasi eueresr6r sz6r6 2013. 6vixxxvl. torveny (tovabbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. g-ain, 132. s-an, a jogorvostatr,l sz6t6
t^iakoztatds a ve. 10. s p) bekezdgs'n, 221. s-en, 2x. 6;224. g-ain,-a 307/i. 

-s 
e) bekezdls c)

ponuen, es az illerckekror sz6l6 1990. 6vi xc r. tav'ny 33.s e) bekezdes 1 .) pontjei ataput.

A. bizoftsag Hiekoztatia a kerehez't, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kell a fe ebbez^s jogatapjet
1ogszabelys6ttesre hivatkozes, illetve a vebsztAsi bizoftseg merbgercsi jogk,rOen nozott aaiteseS', a
fellebbezes beny,jtoj'nak nev6t, takcim't (sz6khely6t) ei - ha a lak;im6t6t Gzekhety6t6t) ett6r -postai 4ftesitesi cimet, a fellebbez1s benyajbjAnak szem1lyi azonosit6j6t, iltetve ha akattonon eta,
magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkez1 vebszt1polgAr nem rendetkezik szem1lyi azonosit6val, a
magyar ellampolgarseget igazol6 okiraanak tipus1t 6s sz6mdt, vagy jetol, szervezet vagy mes
szeNezet esercben a bir1sdgi nyilvenhftesba v'teti szemet. A fettebbez^s taftalmazhatja
len.y0ibienak telefaxszamet vagy elektronikus levetcimet, iltetoleg kezbesitlsi megbizoftjenak nevet
es bbfaxszAmet vagy elektronikus teveblm6t.
A bizoftseg hjekoztatja bvebbe a k6retmez6t, hogy a fettebbezes bizoffseg
h a.tArozatAnak meghozatal 6ig visszavon hat6, ugyanakkor fuv.
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