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Balassagyarmat

33/2014.0X.04.) HVB h a t e r o z a ta
Szab6 Paternek, a Magyar Szociatista P6ft egyeni valaszt6kerAleti iel6lti6nek

nyi tua ntaftes ba v 6tel 616 I

A balassagyarmati Hetyi Vehszasi Bizotbeg (bvebbiakban: HVB) Szab6 P6tert' a Magyar
Szociatisti- peft egyeni v1taszt1keruteti ielaftiet Batassagyarmat telep4lasen a 02. szSma
velaszt6keri, letben nyilvantaftesba vette.
Ezzet egyidejAleg a HVB a jel,ttet 

'ftesiti 
6s a nyilv'ntartdsba v6telr6l az igazo6st kiadia.

A haterozat ellen - annak meghozataht'l sz,mitott herom (3) napon belal - a kazponti
n'vjegyz'kben szerepl, v6taszt6polg6r, jel6lt, ielal' szeNezet, bvebbe az iigyben 

'rintetttermdizetes 6s jogi szem6ly, jogi szem'lyiseg netk(ili szeNezet szemelyesen, bveben a Helyi
V6taszt6si Bizofti^gn,l (2660 Batassagyarmat, Rdk6czi feiedelem ()t 12. szem), telefaxon (06-35-30U

782) vagy etektronikus levetben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlys'ftesre hivatkozassal, illetve a

va^sztaii bizoftseg me egel'si jogkar6ben hozott don6se ellen, ilbrckmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6gied Megyei TerUteti Vehsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarian, Rek5czi 0t 36.)

cTmezve. A fellebbez1st agy kett beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napien 16,00 6raig

meg6rkezzen.

lndokoles:
tonnos tstvm pal meghatalmazott 2014. szeptember h6 02. napien k6fte Szab6 Peternek, a 2014

evi hetyi ,nkormenyzali kepviset'k 6s poqermesterek v,lasztdsAn Balassagyarmat veros 02. szem'
egy'ni v1taszt'keniteteben kepvisel1jet'ltkent t6ft6n1 nyilventuftesba vete6t a Magyar Szocialista

Paft egy6n i vehszt1keruleti jelaltjeke nL

A HVB mege apttofta, hogy Szab' Pebr nyilvenbrtesba vetele irenti kerelem a iogszabelyokban
ti)masztott k,vetetm'nyeknek megfetet, a bejelentes ajenUvek etadesaval tdrtent. A iel)ltsqghez
szrikseges eNenyes ajenasok szdma el6ri a Hetyi Vehszftsi lroda Vezet6jenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI

ha6roza6nak 1/2. pontjeban mege apitott 17 db aienbsL

A fentiekre tekintettel Szab6 Peternek a 2014. 6vi helyi 
^nkormenyzati 

kepvisel5k 6s polg6rmesterek
velaszt1sen Balassagyarmat veros 02. szemI egyeni vehszt6kerIleteben kepvisel5iel1ltkent fift6n6
nyilvenbftesba vetele a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A hahrozat a helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel1k 6s poqermesterek v6laszt6sdr6l sz6l6 2010. 6vi L.

taN'ny 8. $ (3) bekezd's a.) pontjen 6s a 9. S 0) bekezd6sen, a vehsztesi eueresr'l sz6l6 2013 6vi
XXXvt. torv6ny (tovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a iogorvoslatr'l sz6l6
tejekoztafts a Ve. 10. S G) bekezd'sen, 221. S-en, 2n. es 224. *ain, a 307/P. S e) bekezd1s c)
pontj'n, 6s az i et6kekr6l sz6l6 1990. 6viXClll. tdrveny 33.5 e) bekezdes 1 .) ponIen alapul.

A bizotbeg Mjekoztatja a kerelmez1t, hogy a fellebbez4snek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiAt
(jogszabAlyserrcsre hivatkozes, illetve a velasztesi bizoftsag merlegel'si jogkorben hozott dantese), a
fellebbezes benliIjt6jenak nevet, lakcimet $z'khelyet) es - ha a lakcimet5l Gzekhely6t6l) elrcr -
postai 1ftesitesi cim6t, a fettebbezes beny1$1jenak szem1lyi azonosit6j6t, illetve ha a kAffOld1n 616,

magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez1 velaszt'poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar 

'ltampolg1rseget 
igazol6 okiratAnak tipuset 6s szemet, vagy iel6l6 szeruezet vagy mas

szeNezet eseteben a bir6segi nyifuentaftesba vetefi szemet. A fe ebbezes taftalnazhatia
beny0ft6jenak telefaxszemet vagy elektronikus bvebimet, illet1leg kezbesitesi megblzoftienak nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus levalcimet.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebb, a k'relmezot, hogy a fellebbezes a vAlasztesi bizoftseg
ha6rozatAnak meghozahhig visszavonhat1, ugyanakkor a vehsz6si bizoftseg az euerAst hivatalb1l
folytathatja.
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