
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

8/2014.(Vlll.29.) HVB h at e r o z a t a
Zohyenszki Zsoltnak, a FIDESZ - Magyar Poqeri SzSvets6g 6s a Keresztanydemokrata

Neppeft kaiziis egy6ni vehsztakerAbfi jeliSltjenek nyilventaftesba v'6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vebsz6si Bizottseg ftovebbiakban: HVB) Zolnyanszki Zsolt, 2660
Balassagyarmat, szem abfti takost, a FIDESZ - Magyar Polgai SziSveb6g 6s n*
Keresztdnydemokrata Nappeft k6z6s jel'ltjet Balassagyarmat telepiilasen a 03. szem(t
velaszt6keriiletben nyi lventarhsba vette.

Ezzel egyidejtbg a HVB a jel1ltet 
^fteslti 

es a nyilventaftesba vetelr'l az igazohst kiadja.

A haterozat ellen - annak meghozatal^t'l szdmltoft herom (3) napon belhl - a k'zponti
nevjegyzekben szerepb velaszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovdbbd az Agyben erintett
brmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyesen, bveben a Helyi
Velasztesi Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem (tt 12. szdm), telefaxon (0G3*300-
782) vagy elektronikus levalben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'tl'sre hivatkozessal, illetve a
vdlasztitsi bizoftsdg m6rlegel6si jogk^reben hozott ddntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6grad Megyei Teriileti Vebs esi Bizottsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek^czi (1t 36.)
cimezve. A fellebbezest 0gy ke beny(rjtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:

Csach Gebor LOreft kdzds meghatalmazoft 2014. augusztus hO 29 napjen k6fte Zohyenszki Zsott,
2660 Balassagyarmat, szitm alatti lakosnak a 2014. 6vi hetyi 1nkormenyzati kepvisetlk 6s
polgarmesterek vehszaEan Balassagyarmat v6ros 03. szem1 egyqni vebszt6kert)tet'ben
kepviselajel6ltke fift6n6 nyituenbft^sba vebbt a FTDESZ - Magyar pobei Szdiyefsdg 6s a
Keresztenydemokrata Nepp1ft kAzAs egy'ni vel aszt'kertjleti jet6ttjek6nt.

A HVB mege apltotta, hogy ZolnyAnszki Zsolt nyitvenhftasba v1tele ir1nti kdretem a jogszabetyokban
Emasztoft kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajAnl'ivek ebdAseval t6ft6nt. A jetattseghez

_szriks6ges 
'Nenyes 

aienasok szema el6ri a Helyi Vebszasi lroda Vezet6jdnek 8/2014.(Vltt.18.) HVI
ha6rozaftnak 1n. pontjeban mege apitott 18 db ajenbst.

A fentiekre tekintettel zolnyanszki zsoltnak a 2014. 6vi hetyi 
'nkormenyzati 

k'pvisebk es
pooermesterek velasz6sen Balassagyarmat veros 03. szem(] egyeni velaszt'kerijbrcben
kepvisel6iel1ltke fiften1 nyilvenbftSsba v1tete a rendetkez1 reszben foglattak szerint megtottent.

A ha6rozat a helyi AnkormAnyzati kepvisel'k 6s polgArmesterek vebszteserd sz6t6 2010. 6vi L.
tglveny 8' $ (3) bekezd6s a.) pontien 6s a 9. s (1) bekezd6s6n, a vebszasi etjeresr6t sz6t6 2013. 6vi
xxxvl. toMeny (ovebbiakban: ve.) 10. g-en, a 124-127. s-ain, 132. s-en, a jogorvostatr,t sz6t6
Ejeko.ztaas a Ve. 10. S (3) bekezdesen, 221. S-An, 223. 6s 224. g-ain, a 307/p. S e) bekezd's c)
ponqen, es az illetekekr't sz6t6 1990. 6viXC t. t6N6ny 33.5 e) bekezd,s 1.) pontj1i itiput.

A bizoftseg hi€koztatia a kerelmezhL hogy a feltebbez6snek tartalmaznia kelt a fettebbezes jogatapjet
Aogszabelysertesre hivatkozes, illetve a vebszt^si bizofts^g ne egetesi jogk1rben hozott dantese', a
fellebbez's beny'jftjenak nevet, takcimet gz6khety6t) 6s - ha a tak;in6t6t (sz6khety6t6t) efter -postai 6fteslt6si cim6t, a fellebbezes beny1jbjenak szemalyi azonosit6jdt, iltetve ha a ktittaldan eb,
magyarorsziigi lakcimmel nem rendelkez1 velaszt6polgAr nem rendetkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar alhmpolgersagat igazol6 okiraftnak ffpuset es szemet, vagy jet6t6 szervezet vagy mes
szeNezet ese6ben a bir6segi nyifuenhftasba v'teli szem6t. A feltebbez's taftatmazhatja
beny1itoienak telefaxszemat vagy elektronikus lev'tclm6t, ittet'teg kezbesitesi megbizoftjenak nevet
6s telefaxszemet vagy elektron iku s tevebl met.
A bizoftseg Hj6koztatja bvebbe a k6retmez6t,
h a6roza6nak meghozatabig visszavon hat6,
folytathatja.

velasztAsi bizoftsag
az elj1rAst hivatalb1l
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fellebbezEs a


