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Balassagyarmat

47/2014.(X.04.) HVB h a te r o z a t a
Szed6kn6 Dr. Csebi ona Magdohenak, a Demokratikus Koalici6 egyani vebszt6keriileti jel6ttj6nek

n y i I ven h ft6s ba vete I 6 16l

A balassagyarmati Helyi VebsztAsi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) SzedlF,kne Dr. Csebi llona Magdohet, a
Demokratikus Koalici6 egyeni vehsztokeriileti iel'ltjet Balassagyarmat telepill6sen a 02. szemt
vehszt6kertbtben nyilventaftesba vette.

Ezzel egyidejfibg a HVB a jel'ltet 
'ftesiti 

es a nyituentaiesba v^telr't az igazobst kiadja.

A haftrozat ellen - annak meghozatal'td szemitott herom (3) napon belal - a kijzponti nevjegyz'kben szerepto
vAlaszt6polgAr, iel6lt, iel6l6 szeNezet, tovAbbe az ijgyben qintett termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem,tyisdg
nelkali szeNezet szemelyesen, lev'lben a Helyi velaszftsi Bizofts^gnel e66o Balassagyamat, Rek6czi
feiedelem lit 12. szAm), telefaxon (06-31300-782) vagy etektronikus tev'tben (bgyarmat@profinter.hu),
jogszabelys'ftesre hivatkozessal, illetue a vebsztesi bizotBeg medegercsi jogkdr'ben hozoft d6nt6se enen,
ille,t9\ne\ePen fellebbezest nytjthat be a N6gred Megyei Teraleti V'laszftsi Bizoftsegnak (3100 Satg6taien,
Rdk6czi at 36.) cimezve. A fellebbezest 1gy kell beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16:00 6reig
megetkezzen.

lndokoles:

Szedlak Sendor meghatalmazott 2014. szeptember h6 02. napjen k6fte Szedt'kn' Dr. Csabi ona Magdohenak
a 2014. 6vi helyi 1nkormenyzat kepvisel1k es po\ermesterek vebszftsen Batassagyarmat vAros 02. szam1
eg.yeni vebszt6keraleteben kdpvisel6jel'ltkent t6ft6n1 nyituenbftesba vqteat a Demokratikus Koatici6 egyeni
v A I aszt6ke rii I eti j e I 6ltje kent.

A HVB meg^llapitotta, hogy Szedhkne Dr. Csebi ona Magdolna nyitvAntaftesba vetete iren kerelem a
iogszab^lyokban temasztoft kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval t6ttent. A
jeldltseghez satksdges 

'Nenyes 
ajenhsok szema etei a Helyi Vehsztesi hoda Vezetdjenek 8/2014.(Vttt.1S.)

HVI ha6rozat'nak 1/2. pontj^ban meg4ttapitott 17 db ajenast.

A fentiekre tekinteftel Szedl6kn6 Dr. Cs6bi llona Magdolnanak a 2014. 6vi helyi 
'nkom,nyzati 

k6pviset6k 6s
polgermesterek vehsztes^n Balassagyarmat varos 02. szamt egyeni vahsztakertitet'be; k6pvis;t6jet6ttk6nt
bfteno nyilv^ntaftesba vetele a rendelkez6 16szben fogtaltak szeint megt6ft6nt.

A hat'rozat a helyi 1nkormenyzati kepvisel6k 6s pobermesterek v^Iasz6siir,l sz6t6 2010. 6vi L. t6N6ny A. S p)
99k":d:". a.) pgnti.al 6! 9 S. S 0) bekezd6s6n, a vehsztesi etj'resrot sz6t6 2019. 6vi XXXV:. t,Neny
(ovebbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. s-ain, 132. s-en, a jogoNoslatr6t sz6t6 t,j'koztates a ve. 10. s p)
bekezddsen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. 5 121 AeXezaes c1 pontjiln, 6s az i etekekr't sz6t6 1gg0. 6vi
Xclll. tdNeny 33.5 (2) bekezdqs 1.) pontjen abput.

A bizotueg fti6koztatia a k6relmez6t, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a fettebbez1s jogatapj1t
Aogszabelys4tt6sre hivatkozes, illetve a vehsztAsi bizoftseg merlegetesijogk'hen hozott d'ntese, a felt;onezes
benv,ibienak nevet, lakclm't (szekhelyat) 6s - ha a tak;im6t6t (szakiely6t6t) ett6r - postai 6ft;sit6si cimet, a
fellebbezes beny(4toi6nak szem'tyi azonosibjet, ittetue ha a kalf6td6n 6t6, magyirorszagi hkcimmet nem
rendelkezd vAlaszt6pober nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a magyar e anp6tg6rs6g6t-igazol6 okiraftnak
fip.rcet 6s szemaL vagy iel6l6 szeNezet vagy mas szeNezet esetaben a-bir6sagi iyiiantarlasai v,teli sz6met. A
fe ebb.ezes. taftalmazhatia benytjt6jenak telefaxszemet vagy elektronikus leiebin^t, illet,teg k6zbesit6si
megbizoftjAnak nevet 6s telefaxszemet vagy elektronikus lev6tcim6t.
A bizofts1g 6i6koztatia bvabbe a kerelmez1t, hogy a fetlebbezes a v1lasz^si bizottsea hat,rozaanak
meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a v6tasz6si bizoftseg az eljerest hivatalb't folytathatj;.

Balassagyarmat, 2O1 4. szeptember 04.


