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Balassagyarmat

37/2014.0X.04-) HVB h a t e r o z ata
Dr.BahzsDezs'nek,aMagyarSzocialistaPertegyanivelaszt6kertjletijel6ltj6nek

ny i lve na r6sba vetela 16l

A batassagyarmati Hetyi v6laszt6si Bizoftseg (tovebbiakban: HvB) Dr. Ba6zs Dezs6t, _a Magyar
Szociatisd p6n egyeni vehsztoker1leti ielolti1t Batassagyarmat telepiil6sen a 06. szemt
velaszt6keriiletben nyi lve ntaftesba vette.
Ezzet egyidejhbg a HVB a ietottet 

'ftesiti 
es a nyilventaftesba vetelr1l az igazohst kiadia'

A haftrozat ellen - annak meghozahat'l szemibtt hSrom (3) napon belul - a kazponti

neujegyz'kben szerepl' v1tasztopolg^r, jetalt, iel6l6 szeNezet, bvabbe az iigyben erintett

tern{szetes 6s jogi szemely, jogi siem1tyis1g neki.ili szervezet szem1lyesen, bvelben a,Helyi
Vdtaszt|si Bizottiegnet e660 Batassagyarmat, Rek6czi feiedelem 0t 12. sze , blefaxon (06-31300-
782) vagy etektronikus lev'lben (bgyarmat@profinter.hu), iogszabelyseft'sre hivatkozessal, illetve a

vahsztiii bizoftseg me egel1si jogkoreben hozott ddntese ellen, illet1kmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N1gied MeWi Terateti Vebsztesi Bizofts1gnak (3100 Salg6tari6n, R6k6czi-0t 36.)

cimezve. A fellebbez6st 1gy kett beny1itani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napien 16,00 6reig

megerkezzen.

lndokoles:
tomoos tstvm pal meghatatmazott 2014. szeptember h6 02. napien k6fte Dr. Bahzs Dezsanek a

2014. 6vi hetyi Ankormenyzati kepvisel1k es poqermesterek velaszasen Balassagyarmat veros 06.

sz6m() egy'ni vetaszt'kertJlet'ben kepviset1jet,ftke t6ften6 nyilvenbftesba v6brct a Magyar
Szocialista Peft egyeni velaszt6keraleti ielaltiek6nt.

A HVB mege apltofta, hogy Dr. Bahzs Dezs, nyilventuftAsba vetele irenti kerelem a iogszabAlyokban
ftmasztott k,vetelm'nyeinek megfelet, a bejetentes ajenbivek 1tadeseval t6ft6nt. A iel1ltseghez
sztksdges ervenyes ajen6sok szema el6ri a Helyi Vebsztesi hoda Vezetdi1nek 8/2014.(Vlll.18.) HVI

hatAroza6nak 1/6. pontjeban mega apitoft 16 db aienlest.

A fentiekre tekintettel Dr. Baazs Dezs'nek a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzal 

kepviserck es
poqermesterek vAlasztesen Balassagyarmat veros 06. szatm1 egy€ni vebszt'kerAteteben
kepvisel'jelAftkeft rcften6 nyivenhftesba vetele a rendelkezo r6szben foglaltak szerint megtdrtenL

A haarozat a hetyi 
'nkorm'nyzati 

kepvisel1k 6s po@ermesterek vE asztds6r6l sz6l6 2U0 evi L.

tdrveny 8. S G) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdesen, a vebszqsi eli6ratsr6l sz6l6 2u3 evi
XXXvt. torveny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a iogoNoslatr'l sz6l6
Ejekoztaas a Ve. 10. S P) bekezd6sen,221. S-en,2n. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, 6s az illetdkekr1l sz6l6 1990. 6viXClll. tArveny 33.5 e) bekezdes 1.) pontien abpul

A bizotts'g ftjekoztatja a kerelmezot, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbez1s jogalapiet

AogszabAtysetT'sre hivatkozes, ittetve a vehszasi bizottsag merlegel1si jogkarben hozott dantese), a

fellebbezes beny1jtojAnak nevet, lakcimet Gzekhelye\ es - ha a lakcim6t6l (szekhelyet6l) elter -
postai 

'ftesitesi 
cimet, a fellebbez6s beny1jt6jdnak szemelyi azonosibjeL i etve ha a kalf5ldon 616,

magyarorszegi lakclmmet nem rendelkez1 vabszt1polger nem rendelkezik szem lyi azonosit6val, a

magyar a ampolgerseget igazol6 okiraanak tipuset 6s szemet, vagy ielal6 szeNezet vagy mds
szeNezet eseteben a bir1sAgi nyifuentuftesba veteli szemet. A fellebbezes hftalmazhatia
beny1jtojenak telefaxszemet vagy elektronikus lev1lcimdt, i et6leg kezbesitesi megblzoftienak nev6t
es rcbfaxszemAt vagy elektronikus levebimet.
A bizottsag Ejekoztatja bvebba a kerelmez't, hogy a fellebbezes a vebsztesi bizoftsdg
ha6roza6nak meghozahhig visszavonhat1, ugyanakkor a velaszQsi bizoftseg az euere hivatalb6l
folytathatia. a- .,

Batassagyarmat, 2014. szeptember 04. t [t..li;

',,:*1".:)
dfu,otU


