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Katona Erzsabetnek, a Demokratikus Koafici6 egy'6ni velaszt6kerUleti jel6ltj6nek
n y i I ve

nh r6s b a v6te I 6 16l

A

batassagyarmati Helyi Velaszasi Bizottseg (ovebbiakban: HVB) Katona Erzsebetet, a
Demokratikus Koalici6 egyeni vehszt1keraleti jel1ltjet Balassagyarmat telepiilasen a 01. szAmi
vehszt6kerii letben nyi lventaftesba vette.
Ezzel egyidejtleg a HVB a jel5ltet 6ftesiti 6s a nyilvdntaftSsba vdtelr6l az igazol1st kiadja.

A

haarozat ellen - annak meghozabht6l szemttott harom (3) napon beliil - a kdzponti
n'vjegyzekben szerepl1 vebszt1poqer, jelAlt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az Ugyben einbft
term6szetes es jogi szemely, jogi szenelyis'g n'lkUli szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi
Vehszftsi Bizottsegnel (2660 Balassagyarmat, Rek'czi fejedelem 0t 12. szed, telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus lev6lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'tl'sre hivatkozessal, illetve a
vebsztesi bizoftseg merlegel4si jogkareben hozott ddntese ellen, illetekmentesen fellebbezdst
ny1ithat be a N6gred Megyei Teraleti Vdlaszt6si Bizottsegnak (3100 Salg1tarjen, RAk^czi (tt 36.)
cimezve. A fellebbezest Igy ke benyIjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6reig
meg€rkezzen.

lndokoles:
Szedl1k S,ndor meghatalmazoft 2014. szeptember hO 03. napjen k6fte Katona Erzsebetnek a 2014.
6vi helyi 5nkormdnyzaI kepvisel1k es poqermesterek vehszasen Balassagyarmat varos 01. szAmt
egyeni velaszt6keriilercben kepvisel5jel5ftkent rcft6n0 nyilvenbftesba v'telet a Demokratikus Koalici6
egye n i vebszt6ker1 leti jelAltjekent.

A

HVB mege apitotta, hogy Katona Erzsebet lmre nyilvAntafti)sba vetele irenti kerebm a
iogszabelyokban ftmasztott k1vetehenyeknek megfelel, a bejelentqs ajenbivek etadAsAval brtent. A
iel1lts6ghez sz.iksdges 1rvenyes ajenhsok szema el6ri a Helyi V6laszt6si lroda Vezet6j6nek
8/2014.(Vlll.18.) HVI haarozaftnak 1/1. pontjeban nege apitott 18 db ajenhst.

A fentiekre tekinteftel Paloqs lmranek a 2014. 6vi helyi
kepviset1k 6s poqermesterek
vehszffisen Balassagyarmat veros 01 . szAm(t egyeni vehszt6kertleteben
'nkormAnyzati
kepvisel'jel'ltkent taft'no
nyilvenhftesba vebb a rendelkez5 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.
A haErozat a helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k 6s polgArmesterek vebszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
rcNeny 8. $ (3) bekezd's a.) pontjen 6s a 9. g (1) bekezdes'n, a vehsztesi eueresr6t sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. toNqny (tovdbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogorvoslatr6l sz6t6
tdj1koztatds a Ve. 10. S P) bekezdes6n, 221. g-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/p. g (2) bekezd6s c)
pontjdn, 6s az illet1kekr1l sz1l6 1990. 6viXclll. tdN'ny 33.5 e) bekezd's 1.) pontjen atapul.
A bizoftseg Eiekoztatia a kerehez1t, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia kett a fettebbezes jogatapjAt
(iogszabelyserrcsre hivatkozes, illetve a v1lasztesi bizoftseg nerbgel'si jogk1rben hozott d6n6se), a
fellebbezes beny1jbjenak nevet, lakcim't (sz6khety6t) 6s ha a takcimet Gz6khety6t6t) etter
postai eftesitesi cimet, a fe ebbezes beny1jbjenak szemetyi azonosit6jet, itletve ha a katf6td6n 6t6,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 v'laszt6pober nem rendelkezik szemetyi azonosit,val, a
magyar ,llampolgerseg igazol6 okiraanak tipuset 6s szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mds

-

-

szervezet $eteben a bir1segi nyilvdntartdsba v'teli szemeL A fellebbezes taftatmazhatja
benytlqAnak telefaxszdmdt vagy elektronikus lev'lcimet, ittet1leg kezbesitesi megbizottjenak nevet
6s telefaxszAmet vagy elektronikus lev6lclm6t.

A

bizottsdg ajekoztatja bvebbe a kerelmez^t, hogy a fe ebbez's a vebsztesi bizottseg
haqrozabnak meghozabaig visszavonhat1, ugyanakkor a vehszftsi bizoftsdg az etjdrest hivatalb't
folytathatja.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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