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HVB

haterozata

szenogr1din1 csomai tbolya Ev6nak, a Demokratikus Koalici6 egy6ni velaszt6keriileti
ieliiltianek nyilvenartesba v6tel6t6l

.csomai lbolya
tvai, a o]moXratikus Koatici6 egy1ni v1laizt1kerateti ielaltiet Balassagyarmat tebp4l6sen a 04.

A

balassagyarmati Hetyi vetasztesi Bizoftseg (bvabbiakban: HVB) Szenogrddin€

szem

t

velaszt6keriiletben nyilventaftesba vette

Ezzet egyidejateg a HvB a jelaftet erl3siti 6s a nyituentaftesba v6telr6l az igazo6st kiadia.

haarozat ellen - annak meghozatabt'l szemibtt herom (3) napon belal - a Razpontt
n,vjegyz6kben szerept, vAtaszt6pobar, ielalt, iel6l6 szervezet, bvebbe az tigyben 6rintett
termdizetes 6s jogi szem6ly, iogi sien1iyis1g i1lkuli szervezet szemelyesen, levelben- a _Helyi
V6taszt6si Bizottiagnil eaao aadssagyarmat, Rek6czi feiedetem 0t 12. sz6n), telefaxon (06-3u3007A2) vagy etektronikus iev1lben (bgyarnat@profinter.hu),
iogszabelyseft1sre hivatkoz4ssal, illetve a
-jogkdr1bin
hozott dantdse ellen, illet6kmentesen fellebbez1st
va|sztiii bizotseg mertegetesi
ny1jthat be a NOgiaa Uegyei feiUteti V1hszhsi Bizot5Agnak (3100 Salg1tarien, Rek6czi-0t 36)
cimezve. A fetlebbez6st 1gy kelt beny1itani, hogy az 2014. szeptember hO 07. napien 16,00 6raig

A

megerkezzen.

!-D-d-e-8-eJ-4:

EliTeda*
Sanaor meghatalmazoft

2014. szeptember h6 03. napjen k6fte Szenogradine Csomai lbolya
Ev,nak a 2014. 6vi'helyi ankormenyzati kepvisel1k 6s poqarmesterek velasztesen Balassagyarmat
veros 04. sz6m0 egy6ni velaszt6kerAteteben kepviset1jel1ltkent tAft1n1 nyilventaftesba v6tel6t a
Demokratikus Koal i ci6 egyeni v1laszt'keruleti iel'ltiek' nt.

A HVB mege apltotta, hogy Szenogredine Csomai lbolya Eva nyilvdntaft1sba vetele irenti kerelen a
jogszabetyokba:n tdmasztoit klvetelm1nyeknek megfelet, a beielenrcs ai6nl1ivek ehdeseval t6ft6nt. A
'leiOttsegiez

sztksdges eN'nyes ajenhsok szema el6ri

a

Helyi vebszasi lroda vezet6i6nek

S/2014.(Vtlt.18.) HVt habrozaftnak 1/4. ponueban mege apitott 18 db aianhst.
A fentiekre tekintettet Szenogrddin6 Csomai lbolya Evdnak a 2014. 6vi helyi 5nkormenyzati kepviselak
6s pobermesterek vitlaszi1sdn Balassagyarmat veros 04. szemI egy'ni vatlaszt6keralet6ben
k6pvis;l'jetAttkent t6ft6nO nyilvAntaft1sba vetete a rendelkez' reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A hatatrozat a hetyi ,nkormenyzati k'pvisel\k es poqermesterek vabszftserd sz6l6 2010. 6vi L.
taN'ny 8. S Q) bekezd's a.) pontjan 6s a 9. S 0) bekezd'sen, a vehszasi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. torveny (tovdbbiakban: ve.) 10. S-en, a 124-127. i-ain, 132. S-en, a iogoNoslatrol sz6l6
tejekozbas a Ve. 10. S P) bekezdesen,221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, es az i etekekr1l sz't6 1990.6vi Xcltl. taN'ny 33.5 e) bekezdes 1.) pontiAn alapul
A bizoftseg tejekoztatja a k'relmez1t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Aogszabetyserrcsre hivatkoz^s, ittetve a vetasztAsi bizottseg merlegel'si jogkarben hozoft dAntese), a

fellebbez's beny1\6jenak nev6t, lakcimat (sz1khelyet) 6s - ha a lakcineffil Gz6khely6t6l) elter postai lrtesltdsi cim6t, a fellebbezes beny(tjt6jAnak szemelyi azonosibjet, illetve ha a klff1lddn 616,
magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez' vebszt'pober nem rendelkezik szem'lyi azonosltoval, a
magyar e ampolgArseget igazol6 okiraanak tlpuset es szemeL vagy iel6l6 szervezet vagy mas
szeNezet eseteben a blr6segi nyituenhrasba veteli szAmaL A fellebbezes tartalmazhatia
beny(tjtojenak telefaxszAmat vagy etektronikus levelcimet,
es telefaxszemet vagy elektronikus levelcim6t.

A

a

i et1leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet

a

a

vebsztesi bizoftsag
fellebbezes
kerelmezot, hogy
bizotEeg ftjqkoztatja bvebba
ha6rozatAnak meghozatahig visszavonhatl, ugyanakkor a vAlasztdsi bizottsAg az eli(tr1st hivatalb1l
folytathatja.
Balassagyarmat. 2014. szeptember 04.
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