
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
BalassagYarmat

19/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a

szabados R6bertnek, a Jobbik Magyarorsz^g'rt Mozgalom egy6ni vehszt6keraleti ieliilti6nek
ny i lve nta ftesb a v&el e 16l

A batassagyarmati Helyi velaszt^si Bizoftseg (tovebbiakban: HVB) Szabados R6bertet a Jobbik
magyaroiLagen Miozgalom iel6lti6t Balassagyarmat telepiilasen a 08' szamt
vdlaszt6keriiletben nyi lventar6sba vette.

Ezzel egyidej1leg a HVB a jel'ftet errcsifi es a nyilvenhftesba verch'l az igazole$ kiadia

A haarozat ellen - annak meghozabat6l szemibft herom (3) napon bellil - a kozponti

neujegyzekben szerepl' vAtaszt'polgAr, iel6lt, iel6l6 szeNezet, bvebbe az ugyben €rinteft
termeizetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g nekiili szeNezet szem6lyesen, levelben a Helyi

V6taszt6si BizoftieAnet e66O Balassagyarmat, Rek6czi feiedelem (lt 12. szan), telefaxon (06-3U300-

782) vagy etektronikus levdtben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseft'sre hivatkozessal, illetve a

va^sztaii bizotEAg m6rtegel6si jogk1reben hozott dAntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
nyfijthat be a N1gred Megrei Ter1leti V1tasztdsi Bizoftsdgnak (3100 Salg6tarien, RAk5czi 0t 36.)

cTmezve. A fettebbezest (tgy kett beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napiSn 16,00 6reig
megerkezzen.

L!t-dg-! p-!i-s.:

Szabados RObeft 2014. szeptember h6 01. napjAn kefte a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel6k
6s poqermesterek vehsilas'n Batassagyarmat veros 08. szem(t egyeni vebszt6kerAlet4ben
kepviset'jel,ltkent t6ft6n6 nyilv^ntaft1sba v6tel6t a Jobbik Magyarorszegeft Mozgalom egyeni
v eh szt6 ke ru I et i je | 6 I tj e ke nt.

A HVB nega apitotta, hogy Szabados R6beft nyilvenbftesba v6tel irenti kerelme a iogszabelyokban
ftmasztott kovetehenyeknek megfetel, a beielentes aianbivek 

'bdeseval 
taftent. A iel'ltseghez

sz.iks6ges 1rvenyes ajAnbsok szAma e6ri a Helyi Velasz6si lroda Vezefijenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI
haffirozaftnak 1/8. pontj'ban nega apitott 17 db ajanwsL

A fentiekre tekintettel Szabados R6bertnek a 2014. 6vi helyi )nkormenyzafi kepviserck es
poqermesterek valaszEsen Balassagyarmat veros 08. szem(t egyeni vebszt6keralercben
kepvisel1jelbltkeft rcft6n6 nyilvantaft1tsba vetele a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megtdftent.

A haftrozat a helyi ankormenyzati kdpvisel1k 6s pobermesterek vdlaszt6s6r6l sz6l6 2010. 6vi L.

bNeny 8. S P) bekezdes a.) pontj,n 6s a 9. S () bekezddsen, a vebsz6si eljerAsr'l sz5l6 2013. 6vi
XXXVI. rcNeny ftovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. $-ain, 132.5-6n, a iogorvoslatr6l sz6l6
Ejekozbtes a Ve. 10. $ (3) bekezdesen,22l. S-an,223. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, 6s az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi Xclll. taNeny 33.5 Q) bekezdes 1.) ponti1n alapul.

A bizoftseg tej,koztatja a kerelmez6t, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet

Aogszabelys'ftesre hivatkoz1ts, i etve a vahsztasi bizoftseg merbgebsi jogkarben hozott dant6se), a
fellebbezes benyUft'janak neveL lakclmet (szekhelyet) 6s - ha a lakctu6t6l (sz6khely6t6l) elrcr -
postai 

'ftesitesi 
clmet, a fellebbezes beny1jrcjenak szemdlyi azonosircjAL illetve ha a kalf6ld0n 616,

magyarorszatgi lakcimmel nem rendelkez' vebszt'pober nem rendelkezik szem1lyi azonosit6val, a
magyar 

^llampolgArseget 
igazol' okiratenak tlpuset 6s szemeL vagy iel6l6 szervezet vagy mes

szervezet eseteben a bir6segi nyilvenhftesba veteli szemet. A fellebbez1s taftalmazhatia
benyIjt6jenak telefaxszem1t vagy elektronikus bvelcimeL i et5leg kezbesitesi megbizoqenak nevet
6s telefaxszamat vagy elektronikus levebimeL
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbe a k'relmezdt, hogy a fellebbezes a valasztAsi bizoftseg
haftrozaftnak meghozatuEig visszavonhat6, ugyanakkor a vabsztitsi bizoftseg az euArest hivatalb6l
folytathatja.

thr.. , '.
/: PaltK rerene :/

HVB elnak

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.


