HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

16/2014.(Vlll.29.) HVB h ate r o z at a
Biiki Zoltdn lmre fAggetlen egyeni velaszt6kerulet jeldlt nyilventarfisba vetel6r6l

A

balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizottseg ftovAbbiakban: HVB) Biiki Zoften Imre, 1113,
Budapest, szem ahfti lakc,s., fiiggetlen jel1ltet Balassagyarmat tebp'rcsen a 01. szemt
ii.
vAlaszt6keriiletben nyilventaftesba vette.
Ezzel egyidejqleg a HVB

a

jel'ftet eftesiti es a nyilvantaftesba v'telr1l az igazoast kiadja.

A

haarozat ellen - annak meghozatabt6l szdmltoft heron (3) napon beltil - a k'zponti
neujegyzekben szereprc velaszt6polg6r, jel6lt, jel6l6 szevezet, bvebbe az [igyben 4rinteft
brmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyiseg nelkuli szeNezet szemelyesen, lev'lben a Helyi
Velaszasi BizoftsAgnel e660 Balassagyarmat, RAk1czi fejedelem 0t 12. szen), tetefaxon (06-36300782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseft'sre hivatkozessal, illetve a
vdlasztdsi bizoftseg medegel'si jogk1reben hozott dAnrcse ellen, ilbrckmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6gred Megyei Teraleti Vdlasztdsi Bizoftsegnak (3100 Satg6tarj6n, R6k6czi (tt 36.)
clmezve. A fellebbezest 1gy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:
BAki Zolten lmre, 1113 Budapest, szem ahtti lakos 2014. augusztus h6 29. napj^n k6fte a 2U4. evi
helyi 6nkormenyzati kepvisel6k 6s pobarmesterek velasztesen Balassagyarmat veros 01. sz6m0
egyeni velaszt'ker0let6ben kepvisel1jel1ftkent bft6n6 nyituenbft^sba v'brct fAggetten egy'ni
vel a szt6 ke rU I et i je

I6

ltje ke nt.

A HVB nege apitotta, hogy Biiki Zolt1n lmre nyitventaftesba vetet iren k1relme a jogszabetyokban
bmasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes aj^nl6ivek etades'val t6ft6nt. A jetAftseghez
sztksdges 6N6nyes ajenasok szema el6ri a Hetyi Vehszftsi lroda Vezet\jenek 8/2014.(Vttt.18.) HVt
haarozatenak 1/1 . pontjdban mege apitott 1B db ajenhst.

A fentiekre tekintettel Baki zoften tmr'nek a 2014. 6vi hetyi onkormanyzati k6pvisel6k 6s
polgarmesterek vehsz6san Balassagyarmat veros 01. sz6m0 egy'ni vebszt6kenileteben
kepvisel1iel1ltkent toft6nO nyiMentaftasba vebb a rendelkezd reszben fogtaltak szerint negt6ft6nt.
A haftrozat a helyi ankormanyzati k6pviset6k 6s pobermesterek vehszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
glveny 8 s (3) bekezdes a.) pontien 6s a 9. s ft) bekezd6s6n, a vetaszhsi etjeresr6t sz6t6 2013. 6vi
xxxvl tdNeny (ov6bbiakban: ve.) 10. s-en,
a 124-127. *ain, 192. s-an, a jogoNoslatr't sz6t6
ftj4koztatAs a Ve. 10. S G) bekezdes'n, 221. g-en, 2n. 6;224. g-ain,-a 307/p.
S e) bekezdes c)
ponuen, 6s az illet6kekr5l sz6l6 1990. 6viXclll. t'rveny 33.5
e) bekezd's 1.) pontj1n ataput.
A bizottsAg Ei'koztatia a k6relmez6t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbezls jogalapjet
Aogszabelys'tt^sre hivatkozes, illetve a vetasztAsi bizoftsdg m'deget,si jogk'rben hozott donl6se)', a
fellebbez^s beny0jt6j6nak neveL bkcim't (sz6khetye0 6s ha -a takiiietd
6z6khetyet6t) ett6r
postai +ftesltesi cimet, a fellebbezes beny0jt6j6nak szemetyi azonostrcjet, i etve ha a kuronan erc,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 velaszt6pober nem rendelkezik szemetyi azonosit'val, a
magyar
igazol' okira6nak tipuset es szemet, vagy jelat1 szervezet vagy mes
szervezet
^llampolgerseg
eseteben
bir'segi nyilv1ntaft^sba v'teli szama.
feltebbez,s taftatnazhatja
b,eny0$6ienak telefaxszemet vagy etektronikus tev'tcim6t, illet,leg k1zbesltesi megbizottj1nak nev6t
es Elefaxszemet vagy elektronikus lev6lcin6t.
bizoftseg Ej4koztatja tovdbb6
k6retmez6t, hogy
feltebbez1s
vebsztesi bizoftseg
ha.terozatenak meghozatal1ig visszavonhat', ugyanakkor a vdtasztAsi bizgllsdg az euerest hivatalb6t
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