
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

28/2014.(1X..04.) HVB h at e r o z a t a
Dobrocsi Lenerdnak, a Jobbik Magyarorszegaft Mozgalom pobermesteriel6lti6nek

ny i I v e nh rlii's ba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Velaszasi Bizottseg (ov6bbiakban: HVB) Dobrocsi Lanerdot, a Jobbik
Magyarorszegert Mozgalom poqermesteieldltjet Balassagyarmat telepaEsen nyilventarasba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jelaltet artesiti dsa nyilvenhrftsba vdtelr1l az igazolitst kiadia.

A haterozat ellen - annak meghozabbt6l szemitott harom (3) napon beliil - a kozponti
nevjegyzekben szereprc vehszt1pobeL jelalt, jel6l6 szervezet, bvebbe az agyben 

'rintettbrmeszetes es jogi szem6ly, jogi szemelyiseg n'lkiili szeNezet szemalyesen, Ieveben a Helyi
Vehsztesi BizoftsAgnAl (2660 Balassagyarmat, Rekoczi fejedelen (tt 12. szem), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ftasre hivatkozessal, illetve a
vebszasi bizottsag merlegel'si jogkoreben hozott dont'se ellen, illetekmentesen fellebbez4st
ny1jthat be a N1gred Megyei Teraleti VehsztAsi BizottsAgnak (3100 Salg'tarien, R6k6czi 0t 36.)

cfmezve. A fellebbezest (tgy ke beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napien 16,00 6raig
megerkezzen.

lndokoles:
Dobrocsi Lenerd 2014. szeptember hO 01. napjen kerte a 2014. evi helyi dnkormAnyzati kepvisel'k 6s
poqermesterek vehsztesen Balassagyarmat veros telepiil'sen polgdrmesterjel1ltkent taft6no
nyilvanbftasba vete6t a Jobbik Magyarorszag'ft Mozgalom polgarmesterjeloltjekent.

A HVB nege apitofta, hogy Dobrocsi Lenerd nyilventuttesba vetel ir'nti k6relme a jogszabelyokban
ftmasztott kovetehenyeknek megfelel, a bejelentes aj6nl6ivek ebdeseval bft'nt. A jel'ltseghez
sz0ksdges ervenyes ajenhsok szema el6ri a Helyi V1lasztesi hoda Vezet6j6nek 8/2014.(Vlll.18. HVI
hatArozaftnak 2. pontj'ban mege apitott 300 db ajen6st. .

A fentiekre tekintettel Dobrocsi Lenardnak a 2014. 6vi helyi ankormenyzati k6pvisel6k 6s
polgermesterek vehsztesen Balassagyarmat telepal'sen polgermesterjelaltkent t6ft6no
nyilvAntaftesba veteb a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megtAftent.

A hatArozat a helyi 5nkormenyzati kepvisel5k 6s poqermesterek vehszftserd sz6l6 2U0. evi L.
toN6ny 8. S P) bekezdes a.) ponqen 6s a 9. $ (3) bekezdes b.) pontjen, a velasztAsi eueresr6l sz6l6
2013.6vi XXXVI. taNeny GovAbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogorvoslatr'l
sz6l6 Hjekozta6s a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. S-6n,223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes
c) ponuan, 6s az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. torveny 33.5 e) bekezdes 1.) ponlAn alapul.

A bizoftseg Ej6koztatja a kerelmez6t, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjdt
Aogszabelysertesre hivatkozes, illetve a velasztesi bizofts6g n6rlegel6si jogkorben hozott dont6se). a
fellebbez's benytjt6jenak nevet, lakcim't (szekhelyeI 6s - ha a lakcimet1l (szekhelyet5l) elter -
postai 6ftesitesi cimeL a fellebbez6s beny1jt6jAnak szemelyi azonosit'jAt, illetve ha a killf1ld1n 616,

magyarorszegi bkclmmel nem rendelkez1 vehszt1poqer nem rendelkezik szemelyi azonositdval, a
magyar e ampolgerseget igazol' okira6nak tipuset es szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szervezet eseteben a bir1segi nyilvenhftesba veteli szemet. A fellebbezds tarialmazhatja
beny(tjrcjenak telefaxszemet vagy elektronikus bvebimet, i et6leg kezbesltesi megbizoftjenak nevet
€s telefaxszemet vagy elektronikus levelcim6t.
A bizoftseg ftjekoztatja bvebba a kerehez1L hogy a fellebbezes a velaszasi bizoftseg
ha6rozatAnak meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztalsi bizoftseg az elj6r6st hivatalb6l
folytathatja.
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HVB elnak

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.


