
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

9/2014.(Vlll.29.) HVB h a t e r o z a ta
Puhy Leszbnak, a FIDESZ- Magyar Pobe S26vets6g 6s a Keresztenydemokrata Neppert

kiiziis egyeni velaszt6kerii leti jeliiltjenek nyilventartesba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vehszasi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Pulay L6szl6, 2660
Balassagyarmat, szem ahtti lakost, a FTDESZ - Magyar Poqeri Szaive/6,6g 6s "h
Keresztenydemokrata Nappeft ki5ziSs jel6ltj6t Balassagyarmat telepalasen a 04. szdmt
velaszt6keriilethen nyilvanbftesba vette.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jelAltet 
'rteslti 

6s a nyilventaftesba vetelral az igazoast kiadja.

A ha6rozat ellen - annak meghozahht1l szemibft herom (3) napon beltil - a k1zponti
nevjegyzekben szerepb vebszt6pober, jelAlt, jelAl' szeNezet, tovAbbe az iigyben 

'rinteftbrmeszetes es jogi szemely, jogi szenely6eg nelk1li szervezet szemelyesen, levelben a Helyi
VAlasztesi Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem 0t 12. szen), telefaxon (06-3*300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszab1lysert'sre hivatkozdssal, illetve a
velasztesi bizotts^g m'rlegel'si jogkareben hozoft ddntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny,jthat be a N5gred Megyei Ter1leti V^laszt6si Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi (tt 36.)
clmezve. A fellebbez'st 

'gy 
ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napj,n 16,00 6reig

megerkezzen.

lndokolas:

Csach Gdbor L6rdnt kAzOs meghatalnazott 2014. augusztus h6 29 napjAn k6fte Pulay Leszb,2660
Balassagyarmat, szem abtti lakosnak a 2014. 6vi helyi 

'nkorm6nyzati 
kepvisel'k 6s pobermesterek

velasztesen Balassagyarmat veros 04. szem1 egyeni vebszt6keriileteben kepvisel6jel'ltk'nt t'ftqno
nyilvanbftesba vetelet a FIDESZ - Magyar Poberi Sz,veBeg es a Kereszt'nydemokrata N'ppeft
k6zds egye n i velasztbkerA leti jel1ltjeke nt.

A HVB nege apitofta, hogy Pulay Leszb nyitvenbftesba vebte iren kqretem a jogszabdtyokban
Emasztott kavetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek ebdesdval t6ft6nt. A jet'lts^ghez
sz.iks6ges aN1nyes ai6nl6sok szema el6ri a Helyi V'lasztAsi troda Vezet6jenek 8/2014.(Vtlt.18.) HVt
haterozat1nak 1/4. pontjeban mege apitoft 1e db ajen'€,st.

A fgntiekre tekintettel Pulay Leszbnak a 2014. 6vi helyi 
'nkormAnyzati 

kepviset'k 6s poqermesterek
vAlasz6sen Balassagyarmat vdros 04. szem0 egyeni vehsztdkeruleteben kepviset'jet,ftkent bfteno
nyilvenhftesba vdtele a rendelkez' reszben foglaltak szerint megtArt'nt.

A ha6rozat a helyi 
'nkormenyzati 

k6pviset6k 6s pobermesterek vehszaserd sz6t6 2010. evi L.
tdrueny 8. S P) bekezdes a.) pontjen ds a 9. $ (1) bekezdesen, a vetasztAsi eljAr\sr6l sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. toN1ny (bvebbiakban: Ve.) 10. g-dn, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogorvostatr6t sz6t6
tdj'koztatds a Ve. 10. S P) bekezdes'n, 221. g-dn, 223. 6s 224. g-ain, a 307/p. S e) bekezd1s c)
ponuen, es az illetekekral sz6l6 1990. 6viXC t. t'rveny 33.5 e) bekezdqs 1.) pontj'n ataput.

A bizottsAg ftiakoztatja a kerelmez1t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbezes jogatapjet
Aogszabelyseft4sre hivatkozes, itletve a vebsilesi bizoftseg m6legel6si jogk,rben hozott dbntese)', a
fellebbez5s beny(tjt6j6nak neveL bkcim't (sz6khetye0 6s - ha a lakcim6t6t (sz6khety6t6t) etter -postai 6ftesitesi clm6t, a fellebbezes beny1jrcjenak szemelyi azonositojAt, ittetve ha a katf'ldan 616,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez, velaszt'polger nem rendelkezik szemetyi azonosit6val, a
magyar 

^llampolgerseget 
igazol6 okirabnak tipuset 6s szemet, vagy jet6l6 szervezet vagy mes

s.zervezet esercben a birdsegi nyilvenbftesba veteli szemeL A fettebbezes taftatmazhatja
b.eny,itoienak telefaxszem vagy elektronikus levelclmet, iltet6teg kezbesircsi megblzoftjenak nev6t
6 s telefaxszemet vagy ele ktronikus lev6tcim6t.
A bizottsag ffijekoztatja bvebbe a kerehez1t, hogy a feltebbez's a vetasztesi bizoftsdg
ha.terozatenak meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszF$\ bizoftseg az eljerest hivatatb6trot,tathatja' 

r pu#*ijl",r
HVB eln6k


