
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

14/2014.(Vlll.29.) HvB h a t e r o z a t a
PenuaEndreLtszt6'"r'i.i;fr!::"y\T8:&z"Ey:et;2resv^nivetaszt6kerabti

A balassagyarmati Helyi Vebsztesi BizoftsAg (tovAbbiakban: HVq Pentya Endre Lesd6, 2660
Balassagyarmat, sz1m atafti takost, a Jobbik Magyarorszitgart Mozgatom jetaltjet Batassagyarnl';it
telepiilasen a 05. szemd vdlaszt6keriiletben nyilvanhft^sba vette.

Ezzel egyidejfileg a HVB a jel5ltet 
'ftesiti 

6s a nyilvAntaft^sba vetelr'l az igazoast kiadja.

A haarozat ellen - annak meghozahbt'l szemitott hArom (3) napon bel,l - a kAzponti
n'ujegyz6kben szereprc vabszt6poqer, jelalt, jel6l6 szervezet, tov1bbe az Iigyben 

'rinteftbrmeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili szervezet szemdlyesen, levelben a Helyi
VehsztAsi Bizoftsegnal Q660 Balassagyarmat, Rek6czi tejedelem (lt 12. szem), telefaxon (06-3U300-
782) vagy elektronikus levalben (bgyarnat@pronnbr.hu), jogszabelysertesre hivatkozdssal, illetve a
v'lasztdsi bizoftseg nerlegelasi jogk1r'ben hozoft dontese ellen, illet6kmentesen fellebbezest
ny(ithat be a N6gred Megyei Teruleti V'lasztdsi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi tlt 36.)
clmezve. A fellebbez6st (tgy ke beny,jtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokoles:
PAntya Endre Leszb, 2660 Balassagyarmat, szdm alafti lakos 2014. augusztus hO 29. napjen kefte a
2014.6vi helyi 5nkormdnyzati kepvisel'k es pobarmesterek velasztesen Balassagyarmat veros 05.
szem, egyeni v^laszt'keriileteben kepvisel'jelAftkent t'rtend nyilvenhft^sba vetelqt a Jobbik
M agyarorszeg'ft Mozgalom egyeni velaszt6kerAbfi jel'ltjekeft .

A HVB mege apitofta, hogy PAnrya Endre Leszb nyitv'ntaftAsba vetet irenti k'retme a
iogszabelyokban ftmasztott kdvetelm6nyeknek megfetel, a bejetentes ajenblvek etadeseval t6ft6nt. A
ielaltseghez szrjksdges 

'rvenyes 
ajanasok sz6ma et6ri a Helyi vebsztesi hoda vezet6j6nek

8/2014.(Vlll.18.) HVI hat1rozatenak 1/5. pontj^ban mege apltoft 1B db ajenast.

A fentiekre tekintettel Penva Endre L6szt6nak a 2014. 6vi helyi 6nkorm6nyza kepviset1k 6s
polgarmesterek vebszasen Balassagyarmat veros 0s. szem1 egyani vebszt'kerutercben
kepvisel6iel5ltkent tdft6n6 nyilventaftesba vetele a rendetkezd reszben fogtattak szeint megt6rt6nt.

A ha6rozat a helyi ankormenyzati kepvisel6k 6s polgarmesterek vetaszaserot sz6t6 2010. 6vi L.
glven! 8 S P) bekezdes a.) pontjen 6sa 9. S 0) bekezdesen, a v^tasztAsi etjdr6sr6t szdt6 2013.6vi
XXXVI. bNeny (ov6bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. g-ain, 132. S-en, a jogoNostatr't sz6l6
tejeko.ztat1s a Ve. 10. S Q) bekezdesen, 221. S-an, 223. 6s 224. S-ain, a 307/p. S e) bekezdes c)
ponuen, 6s az illetekekral sz6l6 1990. 6vi XC t. t6rv6ny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen ahput.

A bizoftseg Hi1koztatia a kerehez1t, hogy a fettebbezesnek tartalmaznia kett a feltebbezes jogatapjet
(iogszabdlys'rlasre hivatkoz^s, illetve a vAlasztdsi bizottsag metegetesi jogk,rben hozott dbnAse)-, a
fellebbez's beny0jt6j6nak nev6t, takcim't (sz6khety6t) ei - ha e bk;ii6t6t (sz6khety6t6t) ett6r -postai 6ftesit6si cimeL a fellebbezes benytl6jenak szemetyi azonosft'jet, i etie ha a kataoon erc,
magyarorszagi bkcimmel nem rendelkez' vebszt'poqer nem rendetkezik szemetyi azonoslt'val, a
magyar e ampobersaget igazol1 okiratenak tipuset 6s sz6met, vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeryezet eseteben a bir1segi nyilvenbftesba vetefi szemet. A fe ebbezes brtaliizhatja
b.eny'ibienak telefaxszemet vagy elektronikus bveblmet, iltet6leg kezbesitesi megbizoftj^nak nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus tevatci m6t.
A bizoftseg Ejekoztatja tovdbb1 a k6retmez6t, a vdlasztdsi bizoftseg
haarozaten a k meghozatal1ig visszavon hat6,
tolytathatja.

az e|ere$ hivatalb6l


