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26/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z at a
Bencsik Gebornak, a Magyar Munkespeft egyani vAlaszt6keriileti jeldltjAnek nyilventarasba

vAtel616l

A balassagyarmati Helyi V'lasztesi Bizoftseg (ovdbbiakban: HVB) Bencsik Gdbort, a Magyar
Munkdspdrt jel6ltj6t Balassagyarmat tebptrcsen a 07. szamt vehszt6keriiletben
nyilvenhftesba vette.

Ezzel egyidej1bg a HVB a jel1ftet eftesiti 6s a nyilv6ntaftesba verchd az igazobst kiadja.

A hafirozat ellen - annak meghozatal,t'l szemitott heron (3) napon belal - a kazponti
nevjegyzekben szereprc velaszt6poqer, jelalt, jel6l6 szeruezet, bvebbe az ugyben 4rintett
termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyis6g nelk1li szervezet szem'lyesen, bvelben a Helyi
Vahszasi Bizottsegnal e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem ()t 12. szan), telefaxon (0G3*300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelysertesre hivatkozessal, illetve a
velaszt'si bizofts6g m6rlegel6si jogkareben hozott dontese ellen, illetekmentesen fellebbez1st
ny'jthat be a NogrAd Megyei Teraleti Vebszftsi Bizoftsegnak (3100 Salg1tarjen, R6k6czi 0t 36.)
clmezve. A fe ebbez6st lgy ke benyIjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokol6s:
A meghatalmazott 2014. szeptember hd 03. napjen k6fte Bencsik Gebornak a 2014. 6vi helyi
Ankormenyzati kepviselak 6s polgermesterek vebszEsen Balassagyarmat veros 07. szam, egyqni
vehszt6kerIlercben egy'ni vebszt6kerlrleti jel'ltkent rcrrcn1 nyilvanhftasba vetel't a Magyar
M u n kdsp 6ft egy6 n i velaszt1kerii leti jel1ltje ke nt.

A HVB megAlhpftofta, hogy Bencsik Gebor nyilvenhftesba vetele irenti kerelem a jogszabelyokban
temasztott kAvetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek ebdesAval t0ft6nt. A jel5ltseghez
sztiks6ges 

'Nenyes 
ajen6sok szema ebri a Helyi Velasz6si lroda Vezet'jenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI

haErozaftnak 1n. pontjeban megA apitott 16 db ajenbst.

A fentiekre tekintettel Bencsik Gdbornak a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzati 

kepvisebk es
poqermesterek vebszasen Balassagyarmat veros 07. szemI egy4ni vehszt'ker1leteben
kepviseldjelAlkent rcft6n6 nyilvanhftesba vetele a rendelkez' reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haarozat a helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel'k es pobermesterek vehszaser6l sz6l6 2010. 6vi L.
rcrveny 8. S (3) bekezdes a.) pontjen gs a 9. S U) bekezdesen, a vAlaszasi eueresr6t sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. tAveny (tovdbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogorvostatr6t sz6td
tdj€koztatds a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. g-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. 5 e) bekezdes c)
pontjdn, 6s az illetekekr\l sz6l6 1990. 6vi XClll. t6Neny 33.5 Q) bekezdes 1.) pontjen ataput.

A bizoftseg fti€koztatja a kerehez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a feltebbezes jogatapjAt
Aogszabelys'ttesre hivatkozas, illetve a v,lasztesi bizottsAg nerlegel'si jogkorben hozott dontese), a
fellebbezes beny(46jenak nevet, bkcimet (szdkhely6t) 6s - ha a takcimercl Gz6khety6t6t) ett6r -
postai 

'ftesitesi 
cimeL a fellebbezds beny1jt6jdnak szemelyi azonosit'jitt, illetve ha a khlf'ldAn erc,

magyarorsz1gi lakcimmel nem rendelkez6 velaszt'pober nem rendelkezik szem'lyi azonosit'val, a
magyar ellampolgersegAt igazol1 okiratAnak tipuset 6s szamet, vagy jel6l6 szeNezet vagy mes
szervezet eseteben a bir6segi nyilventarftsba vetel szamet. A fellebbezes hftalmazhatja
beny1$oianak telefaxszemet vagy elektronikus bvebimet, itlet1teg kezbesitesi megbizottjenak nevet
es bbfaxszemet vagy elektronikus levebimet.
A bizoftseg Ejekoztatja tovAbbe a kArelmez't, hogy a fellebbezes a velaszftsi bizoftsdg
haarozaftnak meghozahleig visszavonhat', ugyanakkor a velasztesi bizoftsag az euerest hivatalb1l
folytathatja.
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Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.


