
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

81/2014.(1X..09.) HvB h a t e r o z a ta
BAki zoften lm re f Aggetlen poqermesterjeli5ft nyi lvdntaftesba v6tel,6r6l

A balassagyarmati Helyi Vabsztasi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) Biiki zoltan lmre
Balassagyarmat telepiil4sen fAggetlen po@ermesterjeldltkent bftenb nyilvAntaftesba vetel1t
visszautasitotta.

A haterozat ellen - annak meghozabat6l szemibft herom (3) napon bel1l - a kozponti
neujegyz'kben szereprc vebszt6poqer, jelAlt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az Agyben erintett
termeszetes 6s jogi szen6ly, jogi szenelyiseg n6k1li szeNezet szem'lyesen, Ievelben a Helyi
VehsztAsi Bizotts\gn4l (2660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelen (rt 12. szem), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev1lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabalys'ttesre hivatkozitssal, illetve a
v'lasztesi bizoftseg merlegel'si jogkareben hozott dantese ellen, ilbrckmentesen fellebbez'st
nyljthat be a N6gred Megyei TerIleti Vebsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rak6czi 0t 36.)
cfmezve. A fe ebbezest |gy ke benyIjtani, hogy az 2014. szeptember hO 12. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:

Baki Zol6n lmre kerte a 2U4. evi helyi 5nkormenyzati kepviselak es pobermesterek velaszbsen
Balassagyarmat v6ros telepiircsen fIggetlen pobernesterjel5ltkent t6ttend nyilvenhftesba vetel6t.

A HVB mege apitofta, hogy BAki Zolten lmre nyilvdntaft'sba vetel iren kerelme a jogszabdlyokban
ftmasztott k,vetehenyeknek nem felel neg, a jel,ltseghez szUkseges 6rvenyes ajen6sok szema
nem 6ri el a Helyi Velaszftsi lroda Vezet5jenek 8/2014.(Vlll.18.) HVI haarozaqnak 2. ponueban
megelapitott 300 db ajen6sL .

A fentiekre tekiiteftel BAki Zoften lmrenek a 2014. 6vi helyi )nkormAnyzati k'pvisel1k 6s
polgarmesterek vebsztesen Balassagyarmat telepal4sen poqermesterjel'ftkent rcrrcno
n yilve nhftesba vetele visszautasitesra ker1lt.

A haftrozat a helyi ankormanyzati kepvisel6k 6s pobArmesterek velaszteser6l sz6l6 2U0. evi L.
rcNeny 8. $ (3) bekezd's a.) pontjen 6s a 9. $ (3) bekezdes b.) pontjAn, a vebsztesi e\eresr6l sz6l6
2013. evi XXXVI. ftNeny (ovebbiakban: Ve.) 10. *en, a 124-127. S-aln, 733.5 e) bekezdesen, a
jogorvoslatr5l sz6l6 tdj'koztatds a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. S-en, 223.6s 224. S-ain, a 307/P. S
(2) bekezdes c) pontjan, es az illetakekr1l sz6l6 1990. 6vi Xclll. tANeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen
alapul.

A bizoftseg Ejekoztatja a k6relmez1t, hogy a fellebbez^snek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjAt
Aogszabalyseft'sre hivatkozes, illetve a velasztesi bizoftseg merlege6si jogkdrben hozott d1ntese), a
fellebbez6s beny1jtoj\nak nevet, lakcim't 6zekhetye0 6s - ha a takcinercl Gzekhety6t6t) ett6r -
posbi eftesitesi cimeL a fellebbezes beny166jenak szemelyi azonosircjet, illetve ha a kUlfdld,n erc,
magyarorszAgi bkcimmel nem rendelkez1 vehszt6polgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar ellampolgersegAt igazol6 okiratAnak tipuset 6s szem , vagy jel6l6 szeNezet vagy m6s
szeNezet eseteben a bir'segi nyilv'ntarftsba vebli szem . A fellebbezes brtalmazhatja
beny0ibjenak telefaxszAmet vagy elektronikus lev6lcim6t, illet'leg kezbesit6si negbizottjdnak nev't
es rcbfaxszdmet vagy elektronikus levebimeL
A bizoftseg Hjekoztatja bvebbe a kerelmez^t, hogy a fellebbez's a velaszhsi bizoftseg
haffirozatenak meghozabbig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztesi bizoftseg az eUered hivatalb6l
folytathatja.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 09.


