
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

1 5/2014.(Vlll.29.) HVB h a t e r o z a t a
Tekn6s Tamesnak, a Jobbik Magyarorszegaft Mozgalom egyani velaszt6kernbti jeliSltjanek

nyi lv e nta ftes ba vetel 6rOI

A balassagyarmati Helyi Vebs asi Bizottseg (tovebbiakban: HVB) Teknfis Tames, 266p
Balassagyarmat, sz6m alafti lakost, a Jobbik MagyarorszdtgAt Mozgalom jel1ltjet BalassagyarrffSt
Elep l,'sen a 01. szemt velaszt6kerAleben nyilvenhrtesba vette.

Ezzel egyidejnbg a HVB a jeldltet 6fteslti 6s a nyilventaftesba veteh1l az igazol4tst kiadja.

A hatdrozat ellen - annak meghozahlet6l szemitoft heron (3) napon beliil - a k,zponti
n6ujegyzakben szerepb velaszt6pober, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovAbbe az agyben erintett
termeszetes es jogi szemely, jogi szem6lyiseg nelktili szervezet szem'lyesen, lev'lben a Helyi
Valasztesi Bizottsegn1l (2660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-3U300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'tt'sre hivatkozessal, illetve a
valasztesi bizoftsdg merlegel'si jogkareben hozott ddnEse ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6grdd Megyei Tertlleti Vebszt'si Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek'czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez6st (tgy kell benyttjtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:

Tekn1s TamAs,2660 Balassagyarmat, szem abtti lakos 2014. augusztus h6 29. napjdn kefte a 2014.
6vi helyi 1nkormenyzati kepvisel6k es poqermesterek vebsztAsen Balassagyarmat veros 01. szem(l
egyeni vebszt6kertlbrcben kepvisel6jelAltk'nt t'rrcn1 nyituentaftesba veterct a Jobbik
M a g y a ro rsz ege ft M ozg a lo m e gy6 n i ve I a szt'ke ru I et i j e tAttj e k6 nt.

A HVB mege apitotta, hogy Tekn1s Tames nyitv1ntaftesba vetet irenfi k1retme a jogszab1tyokban
Emasztott kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelenrcs ajenbivek etadAseval t6ttent. A jetattseghez
szdksdges aNenyes aienasok szema el6ri a Helyi Vehsztesi hoda Vezetdjenek 8/2014.(Vtlt.18.) HVt
hat,rozaanak 1/1. pontj^ban nege apitott 18 db ajenast.

A fentiekre tekinteftel rekn1s Tamesnak a 2014. evi helyi ,nkorm,nyzati kepvisel'k 6s
pobermesterek vehszqsen Balassagyarmat v6ros 01. szemI egy'ni vebszt'kertjlet,ben
kepvisel6iel6ltk6nt taft6n6 nyituentaftesba vetete a rendelkez, reszben fogtiltak szeint megtoftent.

A ha6rozat a helyi ankormenyzati k6pvisel6k 6s pobermesterek vebsz6serd sz6l6 2010. 6vi L.
to!-9!y q S (3) bekezdes a.) pontien 6sa 9. $ (1)bekezdesen, a vebszasi euerAsr,l szot6 2013.6vi
xxxvl. taN'ny (ovebbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. s-ain, 132. s-6n, a jogorvostatr'l sz6t6
tdj€koztatas a Ve. 10. S Q) bekezd6s6n,221. S-6n, 2X. e;224. g-ain,-a 307/p. S e) bekezd's c)
ponlen, 6s az i etekekrdl sz6t6 1990. evi XCttt. t6rv6ny 33.5 e) beiezd's 1 .) pon{ei ihpul.

A bizottsdg Ei6koztatia a kerelmezflt, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kett a feltebbez1s jogalapjet
(iogszabdlys'rtasre hivatkozes, illetve a v^laszt'si bizoftseg mertegebsi jogkdrben hozott danl6se)', a
fellebbez+s beny(tjt6j^nak nev6t, takcim't (sz6khety6t) 6a - ha a anjiietat 6zekhety6t6t) efter -postai 

'ftesitesi 
cimeL a fellebbezes benyll6jenak szemelyi azonosifijet, iletve ha a kanauon erc,

magyarorsz^gi lakcimmel nem rendelkez, vAlaszt'pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampolgarseget igazol6 okinanak tipusft es szemet, vagy jet6t6 szeNezet vagy mes
szeNezet eset€ben a bir6sdgi nyilvenhrftsba veteli szemet. A fettebbezes taftatmizhatia
len.y!it9i6na!( telefaxszemet vagy elektronikus levdtclmet, i et6leg kezbesitesi megbizoftj^nak nei6t
6s telefaxszA mAt vagy e lektronikus tev'tci m6t.
A bizotbeg Ej'koztatja bvebbe a k6relmez6t, hogy a
halarozaftnak meghozabaig visszavonhat'. ugyanakkor- a v

bizottsdg
hivatalb6l

folytathatja.

velasztesi


