
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

45/2014.(1X..04.) HVB h a t e r o z a t a
Szedhk Sdndornak, a Demokratikus Koalici6 polgermesterjeliiltjanek nyilventarhsba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi vebszasi Bizoftseg (ovabbiakban: HVB) Szedlek Sandort, a Demokratikus
Koalici6 polgermesterjel6lUet Balassagyarmat telepiil6sen nyilvanAftesba vette.

Ezzel egyidejubg a HVB a jeldltet 
'ftesiti 

6s a nyilvAntaftesba v6tel16l az igazol1st kiadja.

A hat'rozat ellen - annak meghozahat6l szemibft herom (3) napon bel1l - a k1zponti
nevjegyzekben szereprc velaszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovdbbd az Ugyben 

'rintefttermeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nektili szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi
Vehszasi Bizottsegnel (2660 Balassagyarmat, Rak5czi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus bveben (bgyarnat@profinter.hu), jogszabelys€ttesre hivatkozessal, illetve a
vatlasztesi bizoftseg m6rlegel6si jogkareben hozott d,nrcse ellen, illetekmentesen fellebbezast
ny(tjthat be a N6gred Megyei Teriileti Vebsztesi Bizottsalgnak (3100 Salg1tarjen, Rek5czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest 0gy kell benyIjtani, hogy az 2014. szeptember hO 07. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:

Szedbk SAndor k6fte a 2014. 6vi helyi dnkormenyzati kepvisel6k 6s pobermesterek velaszasen
Balassagyarmat veros telepiil'sen pobermesterjel1ftke bft6n6 nyilventaftesba veterct a
De m o k rati k u s Ko a I ici6 poq e rm este rjel 6 ltje ke n L

A HVB mege apitotta, hogy Szedhk Sendor nyilvenhft+sba vetel iren kerelme a jogszabdlyokban
tAmasztott kovetelmanyeknek negfelel, a bejelentes ajenblvek ebdeseval t6ft6nt. A jel1ltseghez
sztrks6ges eN6nyes ajenbsok szema ebri a Helyi Vehsztesi hoda Vezefijenek 8/2014.(Vlll.18. HVI
haftrozaftnak 2. ponleban negdllapitott 300 db ajenhst. .

A fentiekre tekintettel Szedhk Sendornak a 2014. evi helyi dnkormenyzati kepvisel'k 6s
pobermesterek vebsztesen Balassagyarmat telepal6sen pobermesterjelAltkent t6ft6n6
nyilvAntaftesba v'tele a rendelkezb reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A ha6rozat a helyi 1nkormAnyzati kepviselak 6s poqermesterek velaszaser'l szbl6 2010. 6vi L.
taNeny 8. $ (3) bekezd6s a.) pontjen es a 9. S G) bekezdes b.) pontjen, a vebsztesi euaresrdl szdl6
2013. 6vi XXXVI. toNeny (tovAbbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogorvoslatr1l
sz6l6 ftjekozbhs a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 223. es 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes
c) ponuen, 6s az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi Xclll. tANeny 33.5 (2) bekezd's 1.) pontj6n alapul.

A bizoftsAg Mj'koztatja a kerelmez5t, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(jogszabelyseft1sre hivatkozes, illetve a velasztesi bizoftseg m6rlegel6si jogkdrben hozott ddntese), a
fellebbezes beny1jt'janak nevet, hkcimet 6zekhelye0 6s - ha a lakcimetd 9zekhetyet1t) etter -
postai eftesircsi cimqL a fellebbezes beny1F'jenak szemelyi azonosibjet, illetve ha a khff'ld'n erc,
magyarorszegi bkclmmel nem rendelkez1 vehszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampolgerseget igazol1 okirat^nak tlpuset es szemet, vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6segi nyilvenhftesba veteli szemaL A fellebbezes bftalmazhatja
beny1jbjAnak telefaxszemet vagy elektronikus levelclmet, illetdleg kezbesitesi megbizoftj'nak nevet
6s telefaxszd mdt vagy elektronikus lev^lci mdt.
A bizoftseg ftj'koztatja tovebbe a kerelmez1t, hogy a fe ebbez's a vdlaszt^si bizotEag
hat6rozatdnak meghozatabig visszavonhat', ugyanakkor a velasztesi bizotts^g az euere* hivatalb6l
folytathatja.
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Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.

HVB


