
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

21/2014.(1X.04.) HVB h at e r o z a t a
Balla Szabolcsnak, a Magyar Munkespaft egyeni velaszt6kerirleti jeliiAenek nyilv1ntaftesba

vetel616l

A balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Balla Szabolcsof, a Magyar
Munkespert jel1ftjet Balassagyarmat telepArcsen a 02. szem(r velaszt6keriiletben
nyilvenAftdsba vette.

Ezzel egyidejtbg a HVB a jelAftet 4ftesiti es a nyilvanhftesba vetelr6l az igazobst kiadja.

A haterozat ellen - annak meghozahhtol szamitott herom (3) napon belul - a kazponti
nevjegyzekben szerepb valaszt'pobAr, jelolt, jel6l6 szervezet, bvebbe az agyben +rintett
term'azetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nelki.ili szervezet szem'lyesen, bveben a Helyi
Vehszasi Bizottsegnel (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (tt 12. sz1m), telefaxon (063*300-
782) vagy elektronikus levalben (bgyarnat@profinter.hu), jogszabelyseftesre hivatkozessal, illetve a
vAlasztAsi bizoftseg n6rlegel6si jogkor€ben hozott d1ntqse ellen, illerckmentesen fellebbezest
ny(tjthat be a N6gred Megyei Teruleti VebsztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbeze$ Igy ke benyIjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjAn 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokoles:

A meghatalmazoft 2014. szeptember hd 04. napjen k6fte Balla Szabolcsnak a 2014. evi helyi
ankormAnyzati kepvisel6k es poqermesterek vEllasztesen Balassagyarmat varos 02. szem(r egyqni
velaszt6kerAleteben egyeni vebszt'kerAleti jel1ltkent bft'n1 nyilvenhftesba veElet a Magyar
M u n kespeft egye n i ve laszt6kerAleti jel6ltjekent.

A HVB megelbpitofta, hogy Balla Szabolcs nyilvAnhrasba vetele irenfi kerelem a jogszabelyokban
tAmasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval tdrrcnL A jel'ltsaghez
szakseges 6Nenyes ajAnl6sok szema ebri a Helyi Vdlaszt4si lroda Vezet6jenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI
hatdrozatdnak 1/2. pon1eban nege apitoft 17 db aj6nl6st.

A fentiekre tekintettel Balla Szabolcsnak a 2014. evi helyi Ankormenyzati kepvisel1k 6s
pobermesterek vebszt,s,n Balassagyarmat vdros 02. szAm(! egydni velaszt6ker1leteben
kepvisel6jel)lkent bft6n6 nyilvantarqsba vetele a rendelkez6 r^szben foglaltak szerint megtAft'nt.

A haterozat a helyi 1nkormenyzati kepvisel5k es pobermesterek vebsz6ser6l sz6l6 2010. 6vi L.
tdNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjan ds a 9. S () bekezdesen, a vahszasi eljaresr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. tdN6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. g-6n, a 124-127. g-ain, 132. *en, a jogoNoslatr'l sz6l6
Ej'koztaffis a Ve. 10. $ (3) bekezd6s6n, 221. S-An,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjAn, 6s az illetekekr1l sz6l6 1990. eviXClll. t'rveny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen abpul.

A bizorcag Ejekoztatja a kerelmez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjAt
(iogszabelyseft€sre hivatkozAs, illetve a vebsztesi bizoftsag nerlegel1si jogkdrben hozott ddntese), a
fellebbezes beny(tjbjanak nevet, lakchet Gzekhelye\ es - ha a lakcim6tdl (szekhelyet1l) efter -
poshi eftesitesi cimet, a fellebbez6s beny1ft'jenak szemelyi azonosit6jitt, illetve ha a kUlf1lclAn el6,
magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez6 vebszt6poqer nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar 1llampolgers^get igazol' okiratenak tipuset 6s szem , vagy jelAl1 szeNezet vagy mes
szervezet eseteben a birdsegi nyilvenbft^sba v'teli szemeL A fellebbez6s tartalmazhatja
beny1lojenak telefaxszdmAt vagy elektronikus levelcimeL i et'leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet
es blefaxszemet vagy elektronikus lev4lcimet.
A bizoftseg rujekoztatja tovdbb1 a k6relmez6t, hogy a fellebbezes a vebsztesi bizoftseg
ha6rozatdnak meghozableig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlaszhsi bizoftseg az eUerest hivatalb1l
folvtathatia.
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HVB elndk

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.


