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A balassagyarmati Helyi Vehsztasi Bizoftseg (tovebbiakban: HVB) a Jobbik Magyarorszegert
Mozgalom jeliSl6szervezet balassagyarmati kompenzeci6s listAjet I f6vel nyilventarasba vette.
Ezzel egyidejfrleg a HVB a jel6l6 szeNezet kepvisercjet qftesiti 6s a nyivenhftesba v6telr6l az
igazo6st kiadja.

A haterozat ellen - annak meghozabat'l szemibtt herom (3) napon beliil - a k1zponti
n€ujegyzakben szerepl6 vdlaszt'pober, jel6lt, jelAl' szevezet, bvebbe az Agyben 

'rintetttermeszetes es jogi szenely, jogi szemelyiseg nektili szervezet szemelyesen, bveben a Helyi
VAlasztAsi Bizotts^gndl (2660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem 0t 12. sze , btefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev6lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyserl'sre hivatkozessal, illetve a
vehszftsi bizoftseg meflegel'si jogkoreben hozott ddntese ellen, illet1kmentesen fellebbez'st
ny1jthat be a N6grAd Megyei Teraleti Vehszftsi Bizoftsegnak (3100 Satg1tarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbeze$ 1gy ke benyIjtani, hogy az 2014. szeptember hd 11. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

tndokotAs:
A Jobbik MagyarorszAgert Mozgalom jel'l1szervezet meghatalmazott kepvisel'je GAcsi Pebr 2014.
szeptember 08. napien bejelentette a jel6l6szeNezet balassagyarmati kompenzdci6s listAjat 8 f1vet.

A helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel1k es poqermesterek vetaszaser't sz6t6 2010. 6vi L. rcNeny
ftovebbiakban: Ovjt ) 5. S e) bekezdes a.) pontja atapjen Batassagyarmat tetepijt'sen a
kompenzeci's listAn megvehszthat'k szema 3 f6, ez6ft a vebszasi etjAresr6l sz't6 2013.6vi XXXV\.
tarveny (ovebbiakban: ve.) 129. 5 e) bekezd'se atapj'n a listen heromszor annyi jet'ft e ithat6, minta kompenzeci's listen megszerezhetd mand^tumok sz6ma, bhet 9 iel6tt. A tistaattitas e
re n d e I ke ze s e k n e k m egf el e L

Az Ovjt. 10. S 0) bekezdese 
'ftetmeben 

a 10.000-n6t t6bb takos' tetep1t'sen kompenzeci1s tistat az
a iel6l6 szervezet A ithat, amely a telepiil's egyeni vebszt6keruleteinek t6bb mint feleben iel'ttet
e itott, Balassagyarmaton legal6bb 5 jel1ttet.
A jel1l1szeNezet mind a 8 velaszt'kerhtetben e tbtt jetAttet.

4 !'1VB a vebsztasi euerAsr1t sz't6 2013. 6vi XXXV\. fiNeny (bvebbiakban: Ve.) 129. S-a, a 130. S
(1).. bekezdese, a 132. *a 6s a 307/t. s 0)-p) bekezd'se atapjen a kompeizdci6s tist1t
nyilvanbftesba veszi 6s a nyilvenhftesba v6telr6t sz6t6 igazohst kiadja
A hatarozat a helyi 1nkormenyzati k'pvisel1k es poqermesterek vetaszas'r't sz6t6 2010. 6vt t.
9:v^eny 8 5 P) bekezdes a-) pontien 6s a 9. g (1) bekezd6s6n, a v6taszt6si eueresr't sz6t6 2013. 6vi
xxxvl. tdrv6ny (tovdbbiakban: ve.) 10. g-6n, a 124-127. s-ain, 132. s-an, a jogovostatr6t sz6t6
t^j6koztatds a Ve. 10. g (3) bekezd6s6n, 221. S-en, 2n. e;224. g-ain,-a 307/p. S e) bekezdes c)
ponuen, es az illerckekral sz6t6 1990.6vi XCt . tarv'ny 33.5 e) bekezdls 1.) pontlai ilaput.

A bizottseg tei€koztatia a kerehez1t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia ketl a fetlebbezes jogatapjet
(iogszabelyseft'sre hivatkozes, ittetve a vebszasi bizoftseg me egetesi jogkarben hozott aionksqi, a
fellebbezes beny(rjrcjenak nev6t, takcimet (sz6khetye0 ei - ha a hk;im6t6t 6zekhety6t6t) etter -posbi efteslrcsi cimeL a fellebbezes beny1jt'jenak szemetyi azonosit'jet, ittetve ha a kafanon erc,
magyarorszAgi bkclmmel nem rendelkez1 vebszt1po9er nem rendelkezik szemetyi azonosit6val, a
magyar 1llampolgerseget igazol' okiraanak tipus^t 6s szem6t, vagy jel6t6 szervezet vagy mes
szervezet eseteben a bir1segi nyilvdntaft,sba veteti szAmet. A fetlebbez1s taftatiizhatja
beny1it'i1nak telefaxszemet vagy elektronikus tevetcimet, illet1teg kezbesitesi megbizottjenak nev6t
6s telefaxszemet vagy elektronikus levebim6t.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebba a k6retmez6t, hogy a fellebbezls a vetasztasi bizottseg
ha6rozatenak meghozatalAig visszavonhat6, ugyanakkor'a vebszasi bizoftseg az etjarest hivatatb,l
folytathatja.
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