
HELYI VAUSZTASI BIZOTTSAG HVB)

nr,ro, o. r,* Filf"ffi!"'I 3' r r, o, 
", "Szedlek Sendornak, a Demokratikus Koalici6 egy'ni velaszt6ker leti jel6ltj6nek

n y i I vanta ftes ba v6tel6r6l

A ba.lassagyarmati Helyi Vahsztesi Bizottseg ftovebbiakban: HVB) Szedhk Sendoti, a Demokrctikus Koatici6
egyeni vebszt6keriileti jel6lti6t Balassagyarmat telepiil'sen a oi. szdmi vi aszt6ieriitetben nyitventartasba
vefte.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jetdttet 
'ftesiti 

6s a nyitv,ntaftesba v6tetr6t az igazotlst kiadja.

A.haterozat e.llen - annak meghozatal^t6l szemibtt herom (3) napon beliil - a k'zponti n^vjegyz'kben szereplT
v6.laszt6polgar, jel6rt, jer6l6 szeNezet, bvebbe az agyben 6nnbi term6szetes 6s jogi szem6fi,' jogi szem6lyis6g
ne.lka . szeNezet szemqlyesen, rev'tben a Helyi v'tasztesi Bizot5egn't lzoad sabss6gy;rmat, Reklcti
fgkdel?ry 0t 12. szen, terefaxo-n (06-35-3oo-7a2) vagy etektronikus tev,tben (bgya6at@profinter.hu),
J.ogszab4lys6ttesre hivatkozAssal, illetue a vAlasztesi bizois4g mdrlegel6si jogk66ben- hozoft 66nt6se ellen,illgtPf^?ry":9? fe ebbezqst ny1ithat be a N6gnd Megyei Te;ateti Vitaszt^ii -Bizoftslgnak 

(3100 salg'tarien,
Rek6czi ttt 36.) cimezve. A fe ebbez'st 1gy kett oenytlani, hogy az 2014. szeptember h-6 07. napjen 16:00 6raig
meg6tkezzen.

lndokoles:

Szedak Sendor k6fte a 2014. evi hetyi 1nkormAnyzati kepvisel1k 6s polgAtmesterek v6lasztas6n Balassagyamat
vdros 03. szdm(t egyqni velasztdkertileteben kepvisel1j;tattk'nt t6i6n6 nyituenbftesba v6tet6t a Demiiratikus
Koalici6 egyeni v^taszt6ke rAlefi jetottjek'nt.

A HVB.mege apitofta, hogy szedl'k sendor nyituenbft1sba vdtel iranti keretme a jogszab tyokban t'masztoft
kovetelmanyeknek 

.n:egferer, a beielent's ai6nr6ivek ebdes,var tdft,nt. A jetdtsA;h", 
"rirk"6gu" 

eienyes
aienl?:ok.:zem1 el6ri a Helyi vehsztasi lroda vezetdjanek 8n014.(vttt.18.)'Hvt haierozat nak it3. pontlaoan
mege apitoft 18 db ajenbst.

A fentiekre tekintettel Szedtak sandornak a 2014. 6vi helyi Inkormenyza kepvisellk 6s polg1rmesterekv69sltis1l 
. Balassagvarmat veros og. szem1 egyeni vehszt6kedbteben' *epvisetaptatti,nt t6rt6n6nyilventuftfuba vetele a rendelkez, 16szben foglaltak szennt megtAft6nt.

l.!:j!r:,1"^",n?,!!:!kormenyzati ^k6pviset6k 
6s pobermesterek vehszftserd sz6t6 2010. 6vi L. tirN,ny 8. S p)

?,"!i1""9i,-!^!_ 
p,9!4,"! 

^62 
g e. 

$ ^(.r). ^!e*gzlese\, a vebszt,si etjer,srot sz6t6 2013. 6vi XXXV:. t,rueny(.tovaDDtaKDan: ve.) 10. S-6n, a 124-127. SoI1,1!2. s_en, a jogoNostatr6t sz6l6 ftj'koztat|s a Ve. 10. S 6)
?9!g!des6l' 221. s-en, 223. 6s 224. s-ain,-a 307/p. g 121 oe*dzies c1 pontj6n, 6s az ittet,kekr,r sz6t6 1ggo. eviXolll. ti,Neny 33.5 e) bekezd's 1.) pontj^n abput. - '

A btzorc1g Mjekoztatia a k'retmezdt, hogy a feltebbez'snek taftalmaznia kett a feltebbezls jogatapjat
(iogsz.ab,elvseft6sre hivatkozas, iiletu? 1ry].a9ilasi bizottsag mateget,siiogk,rben hozott d'nteiel, a riiiioeresb.e:vlltdiinaf nev6t, takcim1t (sz6khety6t) es - ha a takiin6t6t (szeiietyetaq ett6r - postai ei""iteii ii.rr, 

"fellebb-ez's benv1jtoj^nak szem'tyi azonosit6j6t, ittetue ha a kntfajtd\h ei:, magyiroisziegi 
-iix"jiiit 

,r.rendelkez6 v^laszt'polger nem rendelkezik szemetyi azonosit6val, a magyar alamp6tg6rs6gdt-igazol6 okiiatanaktip.uset 6s.szamet vagy iet6l6 szervezet vagy mas szeruezet esebben a bir1segi iyit;antarlesb; v,teti sz6mat. Atuil:b,b.u9.1. taftalmazhatia beny0it6i6nak-'telefaxszemet vagy ete*ioni*us- tei6tcin6t, ittet6teg kiziesiasi
megb izottj'nak nev6t 6s telefaxszemet vagy etektronikus tev6tdim6t.A bizottsag fti'koztatia bvebba a .kerelmez6t, hogy a fettebbez1s a v6tas asi bizottslg haftrozatanakmeghozatal'ig visszavonhat6, ugyanakkor a v'rasztasi bizotts^g az erjerest hivatatb6r forytathau;.

Balassagyarmat, 2014. szeptember 04.
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