
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

30/2014.(1X.04.) HVB h at e r o z a t a
Pulay Richdrd Szabolcsnak, a Jobbik Magyarorsz^g6tt Mozgalom egyeni vAlaszt6keriileti

i elit ltj 6 n ek n y i I ve nta ft es ba v6tel 6rO I

A balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizotbeg (ovebbiakban: HVB) Pulay Richerd Szabolcsot, a
Jobbik Magyarorszeg6rt Mozgalom jelAltjet Balassagyarmat telepiilasen a 03. szem0
va I aszt6 ke rA |€tbe n n y i I v entaftes b a vette.

Ezzel egyidej1bg a HVB a jel1ltet 
'rtesiti 

6s a nyilvenhftasba vetetr't az igazobst kiadja.

A haarozat ellen - annak meghozabbt'l szemibft herom (3) napon beliil - a k'zponti
n1vjegyzekben szereprc vebszt'polgdr, jelalt, jelal' szeruezet, bvebbe az ugyben erintett
brmeszetes es jogi szemely, jogi szenelyiseg nelkiili szervezet szem5lyesen, lev6lben a Helyi
Vahsz6si Bizofts^gnel e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szefl, btefaxon (06-30-300-
782) vagy elektronikus leveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ftesre hivatkozessat, illetve a
vabsztAsi bizotseg ndrlegeasi jogkoreben hozott dantdse ellen, illet1kmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6grdd Megyei Teraleti Velaszasi Bizoftsegnak (3100 Satg6tarj6n, Rek^czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest Igy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokol6s:

Pulay Richerd Szabo/cs 2014. szeptember h6 01. napjen k6fte a 2014. 6vi hetyi Ankorm^nyzati
kdpviselak 6s pobermesterek vebszhsen Balassagyarmat veros 03. szem1 egy'ni
vehszt6keraleteben kepvisel'ielaltk1nt tarteno nyilvenbftesba veteat a Jobbik Magyarorszegeft
Mozgalom egye ni vehszt6kera leti jel1ltjeke nt.

A HVB mege apitotta, hogy Pulay Richerd Szabo/cs nyitv^ntaftasba vetet iren kerehe a
iogszabalyokban Mmasztott kovetelmenyeknek megfelet, a bejelenrcs ajenbivek etadesevat t6ft6nt. A
i9tltlgegnez sztikseges 4rvenyes ajanasok sz6ma el6ri a Helyi VetasztAsi troda Vezet1j'nek
8/2014.(Vlll.18.) HVI habrozatenak 1/3. pontjeban mege apitoft 1B db ajenhst.

A fentiekre tekintettel Pulay RichArd Szabotcsnak a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzati 

kepviserck es
pobarmesterek vebsztesen Balassagyarmat v6ros 031. szeml egy'ni v,laszt6keriibrcben
kepvisel1iel1ltkent brrcnd nyilvenbrT1sba v6tele a rendelkez1 reszben foglattak szerint megtattent.

A ha6rozat a helyi 
'nkormanyzati 

k€pvisel'k es pobermesterek vetaszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
t9!-9!y 8 S G) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezd6s6n, a vehszhsi eueresr6t sz6t6 2013. evi
xxxvl. taN6ny (tovdbbiakban: ve.) 10. s-an, a 124-127. s-ain, 132. s-en, a jogorvostatr,t sz6t6
Ejekoztatas a Ve. 10. S G) bekezd6s6n, 221. g-en, 2X. 6;224. g-ain,-a 307/p. S e) bekezdes c)
ponuan, 6s az illetekekr6l sz'l6 1990. 6vi XC I. t6ru6ny 33.5 e) bekezd,s 1.) pontjdn alaput.

A bizorceg Eiekoztatja a kerelmez6t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbez,s jogatapjAt
Aogszabelyserrcsre hivatkozas, illetve a vehszasi bizotts^g meflegelesi jogkArben hozott daitese)', a
tellebbezds benyajbjenak nev6t, takcim1t (sz6khetye0 6a - ha b takiim6t6t (sz6khety6t6t) ett6r -postai 6ftesit6si cimet, a fellebbez's beny1ft6jenak szem'lyi azonosibjet, iletve ha a kutfotdon erc,
magyarorszagi bkclmmel nem rendelkez1 velaszt1pober nem rendelkezik szemllyi azonosit1val, a
magyar elampolgersaget igazol1 )kiratanak tipuset 6s szemet, vagy jel6t6 szeNezet vagy mas
szeNezet eseteben a bir1segi nyilventaftasba v1teti szemet. A fetlebbezes taftalmizhatja
benyIlrcienak telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcimet, iltet6leg kezbesircsi megbizoftjenak nev6t
6s te I efaxsze met vagy elektron iku s lev'lci m6t.

HVB elndk


