HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

57/2014.(1X.08.) HvB h a te r o z ata
a Demokratikus Koalici6 balassagyarmati kompenzeci6s listejenak nyilventaftasba vetelaral

A balassagyarmati Helyi Velaszasi Bizoftseg (ovabbiakban: HVB) a Demokratikus Koalici6
jeliilaszervezet balassagyarmati kompenz^cids listejet I f6vel nyilventaftesba velte.
Ezzel egyidejfrleg a HVB a jelal' szervezet kepvisercjet efteslti 6s a nyilvenhftesba v€telr6l az
tgdzurdrL

^rdulo-

haarozat ellen - annak meghozataht'l szemibtt hdron (3) napon belal - a kdzponti
nevjegyz'kben szerepb velaszt5pober, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovebbe az agyben
Helyi
termeszetes es jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nekiili szeNezet szemelyesen, levelben a'rinteft
Vebsztesi BizottsAgnAl e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (tt 12. szam), telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus bveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys6ftesre hivatkozassal, illetve a
vehsztesi bizoftsAg merbgel'si jogkoreben hozott dant6se ellen, illetekmentesen fellebbezest
nytjthat be a Nograd Megyei Teruleti Vehszqsi Bizoftsdgnak (3100 Salgotarjen, R'k6czi 0t 36.)
cimezve. A felebbezest 1gy ke benyljtani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napjen 16,00 6reig

A

megerkezzen.

lndokoles:
A Demokratikus

Koalici6 jel1l6szeNezet meghatalmazott kepvisel'je Szedhk Sendor 2014.

szeptember 05. napjen bejelentefte

a

jelal5szeNezet balassagyarmati kompenzAci6s listajdt 8 f6vel.

A helyi 6nkorm6nyzati k6pvisel6k 6s pobermesterek vebszftserd sz6l6 2010. evi L. torveny
(tov,bbiakban: Ovjt.) 5. S e) bekezdes a.) pontja alapj'n Balassagyarmat telepabsen a

kompenzeci1s listrn megvAlaszthat'k szema 3 f6, ezert a vebsztesi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
torveny (ovebbiakban: Ve.) 129. S @ bekezdese alapjen a listen heromszor annyijel'ft e lthat6, mint

a

kompenzaci6s lBHn megszerezhet6 mandefumok szema, tehAt

re n de I ke ze se kn e k m egf el e

9 jel)lt. A li

ae

i6s

e

L

Az Ovjt. 10. S U) bekezdese
a 10.000-nel bbb lakos1 teleptil'sen kompenzeci's listet az
a jel6l6 szeNezet allithat, amely
'fteheben
a telepiies egy1ni vebszt1keriileteinek tdbb mint febben jelAltet
ellitoft , Balassagyarmaton legal1bb 5 jeldltet.
A jel5l1szervezet mind a I vehszt6keruletben a ibtt jel'ltet.
A HVB a vdlasztdsi eljArdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrveny (ovebbiakban: Ve.) 129. g-a, a 130. g
(1) bekezd&e, a 132. S-a 6s a 307/1. S ()-(3) bekezdese alapj1n a kompenzeci1s listet
nyilvAntaftesba yeszi 6s a nyilventaftesba vetelr6l sz6l6 igazoast kiadja.
A haarozat a helyi ankormenyzati kepvisel1k 6s pobermesterek velaszaser6l sz6l6 2010. 6vi L.
t6ru6ny 8. S G) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. g (1) bekezdesen, a vebsztesi elj'resr'l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. t5rveny ftovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. *ain, 132. S-en, a jogoNoslatr'l sz6l6
ftjekoztaas a Ve. 10. $ (3) bekezd'sen,221. S-An,2n. es 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes c)
ponuen, 6s az illerckekr6l sz6l6 1990. 6vi Xclll. t1rveny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjdn alapul.
A bizoftseg hjekoztatja a kerelmez1t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a feltebbezes jogalapjet
Aogszabelys'ftesre hivatkozes, illetve a vehsztesi bizottsAg merlegel'si jogkarben hozott dantese), a

-

-

fellebbezas benyAl6jdnak nevet, lakcimet (szekhelyet) 6s ha a lakcimeffil Gzekhelyefil) efter
postai 6ftesit6si cimet, a fellebbezes benyhjfijenak szem6lyi azonosibjeL i etve ha a kulfaldan el6,
magyarorszAgi lakclmmel nem rendelkez6 vebszt5pober nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a
magyar ,llampolgersegAt igazol' okiraftnak tipuset 6s szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben
bir6segi nyilvAntaftesba v'teli szAmeL
fellebbezas taftalmazhatja
beny0$6jenak telefaxszemet vagy elektronikus bvebimet, illet1leg k6zbesit'si megbizottjAnak nevet
6s telefaxszdmdt vagy elektronikus levebim6t.
bizoftseg Ej€koztatja tovAbbe
kerelmez\t, hogy
fellebbezes
vebsztesi bizoftseg
hahroza6nak meghozahaig visszavonhat1, ugyanakkor a vAbsztAsi bizottsag az euered hivatalb1l

a

A

folytathatja.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 8.
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/: Palik Ferenc :/
HVB elnok

