HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
25/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a
Far6k Richardnak, a Magyar Munkespert egy6ni vehszt6kerAlefi jeliiltjenek nyilventartesba
v6tel616l
balassagyarmati Helyi Vebszasi Bizoftseg (tovebbiakban: HVB) Far6k Richerdot, a Magyar
Munkespeft jeloltjet Balassagyarmat telepfl6sen a 06. szemt velaszt6keruletben

A

nyilventar6sba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

jel1ltet

6s a nyilventaftesba verclr1l az igazohst kiadja.

^ftesiti

A

ha6rozat ellen - annak meghozahat'l szamltott herom (3) napon belal - a kozponti
nevjegyzekben szerepb velaszt'polger, jelolt, jel6l6 szeruezet, bvebbe az agyben
brmeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nelktili szervezet szem'lyesen, bvelben a'rintett
Helyi
VehsztAsi Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rek^czi fejedelem 0t 12. sz6m), telefaxon (06-31300782) vagy elektronikus bvelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys^ttesre hivatkozessal, illetve a
vehszasi bizoftseg merlegel'si jogkdrqben hozott dontese ellen, ilbEkmentesen fellebbezest
ny(Uthat be a N6gred Megyei Teraleti Vebszasi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rekoczi 0t 36.)
cimezve. A fe ebbezest ,gy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjan 16,00 6rAig
megerkezzen.

lndokoles:

A

meghatalmazott 2014. szeptember h6 04. napjen k6fte Far'k Richerdnak a 2014. 6vi helyi
dnkorm1nyzati kepvisel6k es poqermesterek vebszt4sAn Balassagyarmat veros 06. szem(t egyeni
vehszt1kerAleteben egy€ni vehszt1ker0leti jel5ltkent t6ft6n' nyilvenhftasba vetel6t a Magyar
M u n ke s p e ft eg ye n i v eb szt5ke ru I eti je I 6l tje ke nt.

A HVB megdllapitotta, hogy Far6k Richerd nyilvenbftesba vetele irenti kerelem a jogszabelyokban
tAmasztott kovetehenyeknek megfelel, a bejelent1s ajdnl6ivek etadeseval t6ft6nt. A jeldltseghez
sztiks6ges +Nenyes ajen6sok szama ebri a Helyi Velasztesi toda Vezet6j6nek 8/2014.(Vlll.18.) HVI
ha6rozaftnak 1/6. pontjeban mege apitott 16 db ajenast.
A fentiekre tekintettel Far6k Richerdnak a 2014. 6vi helyi
kepvisel'k 6s poqermesterek
v^lasztesen Balassagyarmat v'ros 06. szAm(t egyeni velaszt6keraleteben
'nkormenyzati
kepvisel'jel'ltkent tdrrcno
nyilventaftasba v'tele a rendelkez6 raszben foglaltak szerint megtArtent.

A ha6rozat a helyi

kepvisel1k 6s polg^rmesterek vebszteser'l sz6l6 2010. €vi L.
brveny 8. S G) bekezdes
'nkormenyzati
a.) pontjAn 6s a 9. S 0) bekezdesen, a vehszffisi euerAsr1l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. t1Neny (tovdbbiakban: Ve.) 10. S-an, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogoNoslatr'l sz'l6
t1j6koztatds a Ve. 10. S Q) bekezd6s6n, 221. S-6n, 2n. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd6s c)
pon\en, es az illetekekr1l sz6l6 1990. evi XClll. t6rv6ny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen abput.
A bizoftsag Ejekoztatja a kerelmez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(iogszabelyseft1sre hivatkozes, illetve a valasztesi bizottseg m6rlegel^si jogkorben hozott ddnrcse), a
fellebbez6s beny1jt'jAnak nevet, hkcimet (sz'khelye\ es ha a takcinet't (szekhetyercD efter
postai erbsitesi cimeL a fellebbezes beny(tjt'jenak szemelyi azonosircjat, illetve ha a k1lf6lddn el6,
magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez6 vAlaszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar elhmpolgersegAt igazol' okiratAnak tipuset 6s szemet, vagy jel6l6 szeNezet vagy mes
szevezet eseteben
blr6segi nyilvenbftesba veteli szem
fellebbezes hrtalmazhatja
beny0jtol6nak telefaxszemet vagy elektronikus bvebimet, illet1leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet

-

a

-

. A

es telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet.

A

bizotts6g Ejekoztatja bvabbe a kerelmez^t, hogy a felebbezes a velasztesi bizotEeg
haErozaftnak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztesi bizoftseg az eljare$ hivatalb'l
folytathatja.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.

Cytti|
/: Palik Ferenc :/
HVB elnok
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