
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

24/2014.(X.04.) HVB h a t e r o z a t a
Danisovszky TibornAnak, a Magyar Munkespeft egyeni vebsztakerAleti jeliiltjanek

ny i I v enta ftes b a v6te I 6 16l

A balassagyarmati Helyi VAlasztAsi Bizoftseg (tovdbbiakban: HVB) Danisovszky Tiborn6t, a Magyar
Munkespert jel1ltjet Balassagyarmat telepiilasen a 05. szem0 velaszt6kerAletben
nyilvenhftesba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jel5ltet 
'rtesiti 

6s a nyilvenbftesba vetelr1l az igazobst kiadja.

A haarozat ellen - annak meghozabht6l szemibtt h1rom (3) napon belll - a k'zponti
n'vjegyz€kben szerep6 vehszt6pober, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az Ugyben erintett
termeszetes es jogi szemely, jogi szen6lyis6g n1lkali szervezet szemelyesen, lev'lben a Helyi
Velaszbsi Bizottsegn1l (2660 Balassagyarmat, Rek'czi fejedelem (tt 12. szen), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev1lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseft1sre hivatkozessal, illetve a
vebsilesi bizoftsdg merlegel'si jogk1reben hozott dontese ellen, illetekmentesen fellebbezest
nyIjthat be a N'gred Megyei Ter1leti Vehsz6si Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rekdczi (tt 36.)
cimezve. A fe ebbez6st 0gy ke beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:

A meghatalmazott 2014. szeptember h6 04. napjen kerte Danisovszky Tibornenak a 2014. evi helyi
dnkormAnyzati kepvisel5k es pobermesterek vebsztasen Balassagyarmat veros 05. szem0 egyeni
vAhszt6ker1lercben egy1ni velaszt'kerUleti jeldltkent tdrten1 nyilvanhftesba vetebt a Magyar
M un kespe fi egye n i velaszt6kertileti jel1ltje kenL

A HVB negSllapitotta, hogy Danisovszky Tiborn' nyilvenEftesba vetele irenti kerebm a
jogszabelyokban tdmasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek ebdeseval t6ft6nt. A
jel1ltseghez szriksdges ervenyes ajenasok szema el6i a Helyi Vehszhsi lroda Vezetdjenek
8/2014.(Vlll.1e.) HVI ha6rozaftnak 1/5. pontjeban meg,llapitoft 18 db ajenbsL

A fentiekre tekintettel Danisovszky Tibornenak a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel'k 6s
polgArmesterek vdlasztdsdn Balassagyarmat veros 05. szemI egyeni vebszt'keriibteben
kepvisel1jel5ltk1nt tdrrcn1 nyilvenhrasba vdtele a rendelkez, reszben foglaltak szerint megtaftent.

A ha6rozat a helyi 1nkormenyzati kepvisel1k 6s poqermesterek vabszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
brveny 8. $ (3) bekezd^s a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdes6n, a vebszasi eueresr6t sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. tANeny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr6l sz6t6
Ejekozh6s a Ve. 10.5 G) bekezdesen,221. S-en,2n. es 224. S-ain, a 307/P. g (2) bekezd's c)
pontjAn, 6s az illetekekr1l sz6l6 1990. €viXClll. t6rv6ny 33.5 e) bekezd6s 1 .) pontjen atapul.

A bizoftseg bi'koztatja a kerelmez\t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogatapjet
Aogszabelysaftesre hivatkozas, illetve a vAlasztesi bizottseg merlege6si jogk'rben hozott dAntese), a
fellebbezes beny'jrcjenak nev6t, lakcim6t (szekhelye\ 6s - ha a takcim6t6l 6zekhetyet6t) efter -
postai 

'ftesitesi 
clmeL a fellebbezes beny(tjbjenak szemeui azonosit6jdt, illetve ha a katf'ldon 616,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez' vehszt'polgAr nem rendelkezik szem'lyi azonosit6val, a
magyar elhmpolgarseget igazol' okira6nak tipuset es szemeL vagy jelAl' szeNezet vagy mes
szervezet eseteben a bir6segi nyilvenhftatsba vebli szemet. A fellebbezes brtalmazhatja
beny,itoienak telefaxszemat vagy elektronikus levelcim6t, illet'leg kezbesitesi megbtzottjenak nevet
6s telefaxszemAt vagy elektronikus levelcim6t.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbe a kerelmez^L hogy a fellebbez,s a v6laszt6si bizoftseg
hatdrozat(tnak meghozabbig visszavonhat6, ugyanakkor a velaszasi bizottseg az etjarad hivatalb6l
folytathatja.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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