HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

58/2014.(X.08.) HVB h a t e r o z a ta
a Magyar Munkespert balassagyarmati kompenz^ci6s lis6jenak nyilventartesba vetelaral

A balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizoftseg (ovAbbiakban: HVB) a Magyar Munkespert
jeliil6szervezet balassagyarmati kompenzeci6s listejet I f6vel nyilventaftesba velte.
Ezzel egyidej1bg a HVB a jel6l6 szeNezet k'pvisel6j't 1ftesiti 6s a nyilventaftesba vetehal az
igazollst kiadja.
A

ha6rozat ellen - annak meghozatal'tdl szAmitott heron (3) napon beltjl - a kAzponti
nevjegyzekben szereprc vebszt'pober, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbe az Ugyben erinteft
brmeszetes 6s jogi szen6ly, jogi szen6lyis6g nalkAli szervezet szemelyesen, lev'lben a Helyi
Vahszftsi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek^czi fejedetem (lt 12. szem), tetefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelysett6sre hivatkozAssal, ittetve a
valasz6si bizoftseg m€rlege6si jogkar6ben hozott dontese ellen, illet1kmentesen fellebbezest
nyljthat be a N6gred Megyei TerAleti Velaszasi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarj6n, R6k6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez6st 1gy ke| benyIjtani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokoles:
A Magyar Munkespeft jel'l1szervezet meghatalmazoft k'pvisel'je Dr. Frankfurter Zsuzsanna
szeptember 05. napjdn bejelentette

A helyi

a

2014.

jel'l1szeNezet balassagyarmati kompenzeci1s li$ejet g f6vet.

k'pvisel\k es pobermesterek v1taszt^sard sz6l6 2010. 6vi L. bNeny
S (2) bekezd1s a.) pontja atapj1n Batassagyarmat telepijrcsen a

(ovebbiakban:
'nkormenyzati
Ovjt.) 5.

kompenzeci6s listen megvehszthat1k szema 3 f6, ezeft a velasztesi euerAsr'l sz6t6 2013. evi XXXVI.
toNeny (tovabbiakban: ve.) 129. S e) bekezd^se atapjen a fisten heromszor annyijeldft e ithat6, mint
kompenzeci's listen megszerezheto mandetumok szema, teh6t 9 jeldlt.
lista'llit1s e
re n d e I kezese kn e k m egf ele l.
Az Ovit. 10. S 0) bekezdese errch6ben a 10.000-net fibb takosl teleptitesen kompenzaci's tis]r.,t az
a iel6l6 szeNezet e ithat, amely a teleptil's egy'ni vetaszt6keruteteinek bbb mint feaben jetattet
6llitott, Balassagyarmaton tegaabb S jet'ltet.
A jel1l5szervezet mind a 8 vAlaszt'keriiletben e ibft jet'ltet.

a

A

4 !1vB a velasztesi eueresr6l sz6to 2013. 6vi XXXVI. t6v6ny (bvebbiakban: ve.) 129. s-a, a 130. s
(1).bekezdese, a 132. g-a 6s a 307/t. s ()-(3) bekezd'se arapjen a kompen2eci's tistet
nyilvAntaftesba veszi 6s a nyitvenbftesba v6tet16l sz6t6 igazohst kiadja

A haarozat a helyi dnkormi)nyzati kepvisetdk 6s poqermesterek v6laszt6sdr6l sz6t6 2010. 6vi L.
8 s G) bekezdes a.) pontien d.s a 9. s ft) bekezd6s6n, a v'tasztdsi etj6rasr6t sz6t6 2013. 6vi
9:v^e..n.y
xxxvl'
taNeny (tovdbbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. g-ain, 132. s-en, a jogorvostatr6t sz6t6
tdj'koztatds a Ve. 10. S G) bekezdes'n, 221. S-en, 2n. 6;224. S-ain,-a 3OT/p.
S e) bekezdes c)
ponuen, 6s az illerckekr1l sz6tO 1990. 6viXC t. t,rveny 33.5
e) bekezd's 1.) pontj^n alaput.
bizottsag Eiekoztatia a k6relmez6t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia ketl a fellebbez1s jogalapjAt
AogszabAlyseft6sre hivatkozes, illetve a velasztesi bizottseg merlegel6si jogkarben hozott d6n1es4', a

A.

fellebbez6s beny(tjt'janak nev6t, lakcim't (sz6khetye0 e;
ha a bk;inetd Gz6khety6t6t) etter
postai eftesircsi cimeL a fellebbezes benyIjrcjenak szemetyi azonosibjet, itletve ha a kuyaiUan erc,
magyarorszdgi lakclmmel nem rendelkezb v6laszt6potg6r nem rendetkezik szemetyi azonosit1val, a
magyar e ampolgdrsdgdt igazol6 okiratanak tipuset es sz6m6t, vagy jelat1 szeruezet vagy mtts

-

-

szervezet eset€ben a bir6segi nyiMenhftesba v1teli szemet. A feltebbez^s taftatiazhatja
b.enyIibienak telefaxszAmet vagy etektronikus tevelcimet, i et'teg kezbesitesi megblzoftjenak nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcim6t.
A bizottsag ftj1koztatja bvebbe a k6relmez6t, hogy a fettebbez1s a vehsztesi bizotts6g
haarozat1nak meghozataldig visszavonhat6, ugyanakkor a v€ aszasi bizottslg az etjArest hivatatb6t
folytathatja.

Bal assagyarmat, 20

1

4. szeptember
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