HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
7/2014.(Vlll.29.) HVB h at a r o z a t a
Huszer Peter Pehak, a FIDESZ- Magyar Poqeri Szaivets6g 6s a Keresztenydemokrata Nappert
ki5ziSs

egyani vdlaszt6kert Iefi jelaftjenek nyilvanhftesba v6tel6r6l

A

balassagyarmati Helyi Vebszqsi Bizofts6g (tovebbiakban: HVB) Huszer Peter PeL2660
Balassagyarmat, szem abtti lakost, a FiDESZ - Magyar Poqeri Sziivetsdg 6s a?
Kereszt6nydemokrata Nappeft kiizais jelaltjet Balassagyarmat telepiil6sen a 02. szem(t
vebszt6kerubtben nyilv^ntarasba vette.

Ezzel egyidej'leg a HVB

A

a

jel'ltet

6s a nyilvenhrasba vetelr5l az igazoast kiadja.

'ftesiti

ha6rozat ellen - annak meghozatal^t6l szemlbft herom (3) napon bel1l - a k'zponti
nevjegyz4kben szereprc velaszt1poqer, jelAlt, jelAl6 szeNezet, bvebba az Agyben 6rinteft
brmeszetes 6s jogi szen6ly, jogi szemelyis1g n6lkhli szervezet szemelyesen, bveben a Helyi
Velasztesi Bizoftsegndl (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szed, rcbfaxon (06-3*300782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlys6ftesre hivatkozessal, illetve a
velasztasi bizoftseg medegel'si jogk'reben hozott ddntese ellen, illet'kmentesen fellebbez4st
ny1jthat be a N6grAd Megyei Teriileti Vebsztesi Bizoftsegnak (3100 Satg6tarjen, Rek^czi (tt 36.)
clmezve. A fellebbezest 1gy kell benyljtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjen 16,00 6reig
megErkezzen.

lndokoles:
Csach Gabor L6rAnt kdz's meghatalmazott 2014. augusztus h6 28. napjen k6fte Huszer Peter Pel,
2660 Balassagyarmat, szem abtti lakosnak a 2U4. evi helyi 1nkormenyzati k^pvisebk es
polgArmesterek vAlaszasen Balassagyarmat veros 02. szemfi egyeni vehszt'kerljbrcben
kepvisel6jel5ltk6nt tarten1 nyilvenhftesba vetel4t a FIDESZ - Magyar poberi Szbvetseg es a
Ke reszte nydemokrata

Neppeft kdz1s

eg ye

n

i vebsztdker1teti jel6ltjek6nt.

A HVB megdllapitotta, hogy Huszer P6ter Pal nyitv1ntaftesba vebb iren k1retem a jogszab1tyokban
hmasztott k'vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenblvek etadesevat tArrcnt. A jel'ltseghez
sz.ikseges arvenyes ajenasok szema el6ri a Helyi Vebszasi lroda Vezet'jenek 8/2014.(Vtlt.18.) HVt
ha6roza6nak 1/2. pontjeban mege apitott 17 db ajen6st.

A

fentiekre tekinteftel Huszar Peter Pehak a 2014. evi hetyi ankormenyzati k6pviset6k 6s
poqermesterek velaszasen Balassagyarmat veros 02. sz6m0 egyeni vebszt'kertilet'ben
kepvisel'ieldltkent t6ttenO nyilventaft,sba vebb a rendetkez, reszben fogtattak szerint negt6ft6nt.
A haftrozat a helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k es potg,rmesterek vebszaserd sz6t6 2010. 6vi L.
t9!v,6ny 8 s G) bekezdes a.) pontien 6s a 9. s () bekezd6s6n, a vehszasi etjarasr6t sz6t6 2013.6vi
xxxvl. taNeny (tov1bbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. g-ain, 132. *an, a jogorvostatr6t sz6l6
Hjekoztafts a Ve. 10. S G) bekezdes'n, 221. g-6n, 223_ 6s 224. S-ain,-a 307/p. S e) bekezdes c)
ponIen, 6s az illetekekr1l sz'l6 1990. 6viXC t. b\eny 33.5 e) bekezd's 1.) pontjen abput.
A bizoftseg ffii6koztatia a kdrelmez't, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia ketl a fetlebbezes jogatapjdt
Aogszabelysattesre hivatkozes, illetve a vebszhsi bizoftseg metuget6si jogk'rben hozott dbit6se)-, a
fellebbez6s beny(tjt6jdnak neveL bkcimet Gz6khetye0 6s ha b taxiiietat
Gz'kheuercD etter
postai
clmeL a fellebbez's beny0jt6j6nak szem'tyi azonosibjet, i etie ha a kunanon erc,
magyarorszegi
'ftesircsibkcimmel nem rendelkezd vebszt6pober nem rendetkezik szemelyi azonosit,vat, a
magyar 1llampolgerseget igazol6 okiraanak tipus't 6s szemft, vagy jetdl6 szervezet vagy mes

-

-

szervezet eseteben a birosagi nyilvenbftesba vebfi szemet. A fe ebbez1s brtahazhatja
benylit6ienak telefaxszemet vagy elektronikus levetcim't, iltetoteg k6zbestt6si megblzoftjenak nev6t
es bbfaxszAmet vagy elektronikus levebim6t.
A bizoftseg ftjekoztatja tov6bb6 a kerehez\t,
a fellebbezes a vehszrcsi bizottsea
h atarozaa n ak meghozata!1ig visszavon hat6,
bizoftseg az euered hivatalb6l
folvtath atia.
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