
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

22/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a
Mayer Leszbnenak, a Magyar Munkespert egyeni vehs2t6kerAleti jel6lti6nek nyilventaftesba

vetel616l

A balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizoftseg ftovdbbiakban: HVB) Mayer Leszbn6t, a Magyar
Munk6spitft jel6ltj6t Balassagyarmat telepiil6sen a 03. szAmt velaszt6keriiletben
nyilvenhft,sba vette.

Ezzel egyidej'bg a HVB a jelaltet 
'ftesiti 

6s a nyilvenbftesba vetelr6l az igazol'st kiadia.

A hatitrozat ellen - annak meghozatal^t6l szemitoft hAron (3) napon belIl - a kdzponti
nevjegyz'kben szereprc vehszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvAbba az agyben erintett
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nelklili szervezet szem'lyesen, levelben a Helyi
Velaszftsi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (0G35-300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys6ftesre hivatkozessal, illetve a
vebszasi bizottsag merlegel'si jogkdreben hozott d1nrcse ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny(rjthat be a N1grdd Megyei Teriileti Vehsztesi Bizottsdgnak (3100 Salg'tarjen, RdkOczi 0t 36.)
cimezve. A fe ebbezest tigy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napien 16,00 6rdig
megerkezzen.

lndokoles:

Mayer Leszbne 2014. szeptember h6 01. napjen kerte a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzati 

k6pviserck es
pobermesterek vebsztesen Balassagyarmat vdros 03. szemt egy'ni v1laszt6keraleteben egyeni
velaszt'keruleti jel6ltk6nt t6ft6nO nyilv1ntaft1sba v6tel6t a Magyar MunkAspeft egyeni vAlaszt6keraleti
jel5ltjekent.

A HVB nege apitotta, hogy Mayer Laszbne nyilvenbftesba vetel iren kerelme jogszabalyokban
Hmasztoft kovetelmenyeknek negfelel, a bejelentes ajenbivek ahdeseval t6ft6nt. A jelalts6ghez
szukseges 6rvenyes ajenhsok szAma ercri a Helyi Vebsztesi toda Vezet5jenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI
ha6rozatAnak 1/3. ponueban mege apitoft 18 db ajen6st.

A fentiekre tekintettel Mayer Leszbnenak a 2014. 6vi helyi 1nkormtlnyzati k6pvisel6k es
pobermesterek vehsztAsen Balassagyarmat vAros 03. sz6m(t egy'ni velaszt6keralet1ben
kepvisel6jel5ltkent t6ften6 nyilventaftesba veteb a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megt5ftent.

A hatArozat a helyi ankormenyzati kepvisel5k 6s polgdrmesterek vAlaszftserd sz6l6 2010. 6vi L.
tdNeny 8. S (3) bekezdas a.) pontjAn 6s a 9. S (1) bekezdesen, a v1laszbsi eljer6sr6l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. tdNeny (tov1bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogorvoslatr'l sz6l6
ftjekoztatAs a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. S-An, 223. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd6s c)
ponuen, 6s az illerckekral sz6l6 1990. eviXClll. taNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pon|en alapul.

A bizottsdg tej6koztatja a kerelmezdt, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjAt
Aogszabelyseft6sre hivatkozes, illetve a v4lasztesi bizoftseg m1lege6si jogkOrben hozott d1ntese), a
fellebbez's beny1jt'jdnak nev6t, lakcimet $z6khely't) es - ha a lakcimet1l (szekhely6t6l) elter -
postai 

'ftesitesi 
cim6L a fellebbezes beny(46jenak szemelyi azonosircjet, illetve ha a kIlfald'n 616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 vehszt6poqer nem rendelkezik szem'lyi azonosit'val, a
magyar e ampolgerseget igazol, okiraftnak tipuset 6s szAmeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeryezet eseteben a bir6sagi nyilventaft1sba veteli szemeL A fellebbez's taftalmazhatja
benylft5jenak telefaxszemat vagy elektronikus bvebimeL i et1leg kezbesltesi megblzottj^nak nevet
es bbfaxszAmet vagy elektronikus lev6lcimeL
A bizotts1g Ejekoztatja bvebbe a kerelmez5t, hogy a fellebbezes a vabsztesi bizottsag
ha6roza6nak meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a vahszasi bizottsAg az euerest hivatalb6l
folytathatja .
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HVB elnok
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Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.


