HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

HVB h ate r o z a t a
Dobrocsi Lanerdnak, a Jobbik Magyarorszegaft Mozgalom egy6ni velaszt6keri!leti jeliittjenek
n y i I vA nta ft e s ba vetel 616I
29/2014.(1X.04.)

A balassagyarmati Helyi V,lasztesi Bizoftseg Govabbiakban: HVB) Dobrocsi Lqnerdot, a Jobbik
Magyarorszegart Mozgalom jel6ltj6t Balassagyarmat telepiilasen a 02. szem,
valaszt6kert letben nyilvenbftesba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB

jel1ltet 6ftesiti 6s a nyitvdntaftesba v6tetr6t az igazohst kiadja.

a

A

ha6rozat ellen - annak meghozahht6l szemitott heron (3) napon belijl - a kAzponti
nevjegyzekben szereprc velaszt1poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbA az iigyben erinteft
Ermeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg n'lkiili szeNezet szem'lyesen, lev'lben a Helyi
valasztesi Bizottsegnal e660 Balassagyarmat, Rek^czi fejedetem 0t 12. szen, rcbfaxon (06-3s-3oo782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'tt1sre hivatkozessal, illetve a
vebsz6si bizoftseg melegel1si jogkar6ben hozott dontese etlen, ittet'kmentesen fettebbezest
ny,jthat be a N6grdd Megyei Teraleti Vehszasi Bizotbegnak (3100 Satg'tarjen, Rek'czi tjt 36.)
cimezve. A fellebbezest ,gy ke beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 oreig
megerkezzen.

Indokoles:
Dobrocsi LenArd 2014. szeptember hO 01. napjan k6fte a 2014. evi helyi
kepviset'k 6s
polgermesterek velasztasan Balassagyarmat varos 02. szam1 egy'ni
'nkormAnyzati
vataszt6keratet'ben
kepvisel6jelaltkent t6ft6nd nyitvenbftesba v6bat a Jobbik Magyarorszegeft Mozgatom egyeni
velaszt'kerI|eti je|Altjeke
.

A.HVB nege apitofta, hogy Dobrocsi Lenerd nyituenbftesba vetel iranti k'retne a jogszabetyokban
tdmasztott kov€itelmenyeknek megfelel, a bejelent's ajenbivek etadAseval t6ft6ni. A jel6is6ghez
szaks6ges
aienasok szema eteri a Helyi V1laszAsi lroda Vezet1j'nek 8/2014.(V: .18.) HVI
ha6roza6nak
'rvenyes
1/2. pontjeban megdllapitott 1T db ajenbst.

A

fentiekre tekinteftel Dobrocsi Lenardnak a 2014. 6vi helyi
k6pviset6k es
polgermesterek vahsztesen Balassagyarmat v6ros 02. szam|
'nkormanyzati
egyeni vahszt6kerutet,ben
kepvisel6ielaltkent torrcn1 nyifuentaftesba vetele a rendelkez, reszben fogtattak szerint negtoft'nt.

A haterozat a helyi ankormenyzati kepviset6k 6s polg^rmesterek vAtaszasAr't sz6l6 2010. evi L.
to!^6..n.y
S P) bekezdes a.) pontien ds a 9. S () bekezd1sen, a vebszrcsi etjeresrdt sz6t6 2013. 6vi
xxxvl. 9torveny ftovebbiakban: ve.) 10. s-an, a 124-127. s-ain, 132. s-en, a jogoNoslatr,t sz6t6
ffijekozta6s a Ve. 10. 5 (3) bekezd'sen, 221. g-6n, 2%. e; 224. g-ain,-a 307/p., e) bekezdls c)
pontj1n, es az illerckekr1t sz't6 1990. 6vi XC t. t6rv6ny 33.5
e) beiezd's 1.) pontjei ataput.
A bizorceg Hiekoztatia a kerehez1t, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(jogszabalyseftesre hivatkozes, ittetve a vehszftsi bizotts1g m'rteget6si jogk'rben hozott dankse', a

fellebbez's benv1jbjanak nev6t, takcim1t 6zekhety6t) ei haa hk;ii6t6t 6zekhety6t6t) efter
postai 6ftesit6si cimet, a fellebbezes benyIjftjenak szemelyi azonosft1jet, ittetve ha a kUfonan et1,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 velaszt6polger nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a
magyar e ampolgerseget igazol6 okiraanak tipuset es sz6m6t, vagy jel6t6 szervezet vagy mes

-

szervezet esercben

a

-

bir'segi nyilvenhftesba v'teti sz6met.

A

fellebbezes bftatiizhatja

beny0it6iAnak telefaxszAmet vagy elektronikus lev1lcimet, illet1leg kezbesit,si megbizoftjenak nev6t
es bbfaxsz1mAt vagy elektronikus lev'tcim6t.

A

bizoftsag Mjekoztatja bvabbe

a

kerehez1t, hogy

a

fettebbezes

a

vetasztesi bizoftsdg

hatArozat,nak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a vetaszbsi bizofts1g az eljered hivatalb6l
folytathatja.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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/: Palik Ferenc :/
HVB elnok

