
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

4/2014.(Vlll.29.) HVB h a t a r o z a t a
Veres Vendel Szabolcsnak, a Jobbik MagyarorszAgarT Mozgalom egyeni vahszt6kerAlefi

ieliiltjenek nyilventartAsba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi Velasz6si Bizoftseg (tovebbiakban: HVB) Veres Vendel Szabolcs, 2660
Balassagyarmat,. sz1m atatti lakost, a Jobbik Magyarcrszeg'ft Mozgatom jel'ftjet Balassagyamtdt
bleptrcsen a 06. szdm' vAlaszt6keriiletben nyilventatl^sba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jelAltet artesiti 6s a nyilvenhrftsba verch1l az igazoast kiadja.

A ha6rozat ellen - annak meghozatal^t6l szemibtt herom (3) napon beliil - a kozponti
neujegyzekben szereprc velaszt5polg^r, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebbe az Agyben arinteft
term6szetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nelktili szeNezet szem^lyesen, levelben a Helyi
VehsztAsi Bizotts4gnel (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szAn), telefaxon (0e.3F300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelysaftasre hivatkozessal, illetue a
vebs esi bizoftseg marlege6si jogk'reben hozoft dAnrcse ellen, illet6kmentesen fellebbezest
ny0jthat be a N6grdd Megyei Teruleti Vebszt'si Bizoftsdgnak (3100 Salg'tarjAn, RAk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest tgy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember hd 01. napjen 16,00 6rAig
megerkezzen.

lndokoles:
Veres Vendel Szabolcs, 2660 Balassagyarmat, szem abtti lakos 2014. augusztus h6 28. napjen k6fte
a 2014. 6vi helyi 6nkormenyzati kepvisel6k 6s polg1rmesterek velasztesen Balassagyarmat veros 06.
szem0 egyeni vebszt6ker leteben kepvisel'jel1ltkaft bften' nyituenhftesba vetebt a Jobbik
M agyarorszegeft Mozgalom egy6 ni vehszt'keriiteti jet1ltjekent.

A HVB mege apltofta, hogy Veres Vendel Szabolcs nyilvdntaft1sba v6tel irenfi k'retme a
iogszabelyokban ftmasztott kavetelm6nyeknek megfelet, a bejelentes ajenbivek etadesevat t6ft6nt. A
ielaltseghez szr?ksdges 

'rvenyes 
ajenasok szema e6ri a Hetyi vebszt^si troda vezet6j6nek

8/2014.(Vlll.18.) HVI hatArozatenak 1/6. pontjeban neg^ttapttott 16 db ajenast.

A fentiekre tekintettel Veres Vendel Szabolcsnak a 2014. 6vi hetyi 
'nkormenyzafi 

kepviset,k 6s
poqermesterek valaszasen Balassagyarmat varos 06. szem1 egyqni vebszt'kenitet'ben
kepvisel6ielhltkent t6ft6n6 nyilvenbftesba vetele a rendelkezd reszben fogtattak szerint megtnrtent.

A hatdrozat a helyi ankormenyzati k6pviset6k 6s potg^rmesterek vdtasztdsdr6t sz6to 2010. 6vi L.

!6!veny 8 S (3) bekezdes a.) pontj'n ds a 9. g (1) bekezd6s6n, a vetaszasi etjerasr6t sz6t6 2013. 6vi
xxxvl. tarveny (tovabbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. g-ain, 132. s-en, a jogoNoslatr1t sz6t6
tAjekozh6s a Ve. 10. S p) bekezdes'n, 221. g-6n, 223. 6s 224. S-ain, a 307/p. S e) bekezdes c)
pontjan, 6s az illetekekr5l sz6l6 1990. 6vi XC t. bNeny 3S.S e) bekezd's 1.) pontj1n ataput.

A bizoftseg Hi6koztatia a kerelmezlt, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kell a fettebbezes jogatapjet
(iogszabdlysartasre hivatkozes, illetve a vdlaszt6si bizoftseg mertegetesi jogkarben hozott d6nt6se)-, a
fellebbezes benytfi'jenak nev6t, takcim't (sz6khety6t) 6s - ha a takdtm6t6t (sz6khety6t6t) ett6r -postai 6rtesitesi cimeL a fellebbezes beny,jt6jAnak szemetyi azonosiffijet, illetve ha a ktitfotdon et6,
magyarorsz1gi lakcimmel nem rendelkez' vehszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit1va!, a
magyar ,llampolgers,get igazol' 1kiratenak tipuset 6s sz6met, vagy jel6t6 szervezet vagy mes
szeNezet ese6ben a bir'segi nyilvenbftesba veteli szemet. A fetlebbezes tartatmazhatja
beny0|rcienak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, iltet\teg kezbesitesi megbizoftjenak nev6t
6s telefaxsze met vagy elektroniku s levalcl met.
A bizottsdg tdjakoztatja bvebbe a k6retmez6t, hogy a fettebbezes a vebs esi bizoftsig
ha6roza6nak meghozatal'ig visszavonhat', ugyanakkor a v^tasztdsi bizottsdg az euerest hivatatb't
folytathatja.


