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Miinzberg Gusztdvnak, a FIDESZ - Magyar Polgdri Sz6vefs6g 6s a Kereszt6nydemokrata

N6ppdrt kdzds egyAni vdlaszt6keriileti jel6ltj6nek nyilvdntartdsba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vdlasztitsi Bizottsdtg (tovdbbiakban: HVB) Miinzberg Gusztdv, 2660
Balassagyarmat, Klapka Gy. utca 64. szdm alatti lakost, a FIDESZ- Magyar Polgdri Sz6vets6g 6s a
Keresztdnydemokrata Ndppdrt kiiziSs jel1ltj6t Balassagyarmat telepiil6sen a 06. szdmt
vdlasztokeriiletben nyilvdntaft1sba veszi.
Ezzel egyidejfrleg a Vdlasztdsi Bizottsdg a jel1ltet 6rtesiti.

A hatdrozat ellen - annak meghozatallt6l szlmitott hdrom (3) napon bel}l - a k1zponti
n6ujegyz1kben szerepll vdlaszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az Agyben 6rintett
termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem1lyis6g ndlkilli szeruezet szem6lyesen, lev1lben a Helyi
V1lasztdsi Bizottsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdkhczifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-3*300-
782) vagy elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab1lys6rt6sre hivatkozdssal,
illetve a v1lasztdsi bizoftsdg m6rlegel6sijogkOr6ben hozoft d6nt6se ellen, illet6kmentesen fellebbez6st
ny1jthat be a N6gritd Megyei Terilleti Vdlasztdsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarjan, Rdk6czi itt 36.)
cfmezve. A fellebbezdst tgy kell beny1jtani, hogy az 2019. szeptember hO 02. napjdn 16,00 6rdig
meg1rkezzen.

Indokol6s:

Csach Gdbor L6ritnt k6z1s meghatalmazott 2019. augusztus h6 27 napjdn kefte Mtinzberg Gusztdv,
2660 Balassagyarmat, Kapka Gy. utca 64. alatti lakosnak a 2019.6vi helyi 1nkormdnyzati kdpvisel6k
6s polgdrmesterek vdlasztitsitn Balassagyarmat v6ros 06. szdml egydni vAlasztdkeriilet6ben
kdpvisel6jelOltkdnt t6rt6n6 nyilv1ntaft1sba v6tel6t a FIDESZ - Magyar Polg6ri Sz6vets6g 6s a
Keresztdnydemokrata N1ppdrt kOz1s egy6 n i v1laszt6kertileti iel5ltiek6nt.

A HVB megdllapitotta, hogy Ml)nzberg Gusztdv nyilvdntartdsba v6tele irdnti k1relem a
jogszabdlyokban tdmasztoft kOvetelmdnyeknek megfelel, a bejelentes aidnl6ivek 1taddsdvalt6ft6nt. A
jel6tts1ghez szriksdges 6ru6nyes ajdnl1sok szdma el6i a Helyi Vdlasztdsi lroda Vezet1ie 6ltal
meg6llapitott 15 db ajdnl1st.

A fentiekre tekintettel Mtnzberg Gusztdvnak a 2019. 6vi helyi 1nkorm1nyzati k6pvisel6k 6s
polgdrmesterek vdlasztdsdn Balassagyarmat vdros 06. szdm(t egy6ni vdlaszt6keraletdben
k6pvisel6jel6ltk6nt t1rt6n6 nyilvdntaft*sba vdtele a rendelkez1 r1szben foglaltak szerint megtOrt1nt.

A hatdrozat a helyi ankormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.

t6ru6ny S. S (3) bekezdds a.) pontjdn 6s a 9. $ (1) bekezd6s6n, a vdlasztdsi eli6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXV\. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. $ain, 132. $-6n, a iogoruoslatr6l sz1l6
tdjdkoztat6s a Ve. 10. $ (3) bekezd1sdn, 221. $-6n,223.6s 224. $-ain, a 307/P. $ (2) bekezd6s c)
pontjdn, 6s az illet1kekrhl sz6l6 1990. 6viXClll. t6ru6ny 33.5 @ bekezd6s 1.) ponti1n alapul.

A bizottslg tdj1koztatja a k6relmezdt, hogy a fellebbez1snek taftalmaznia kell a fellebbezds iogalapiitt
(jogszabdtys1rt1sre hivatkozds, illetue a v6lasztdsi bizottsdg m6ilegel6siiogk1rben hozott ddnt6se), a
fetlebbezds beny1jt1jdnak nevdt, lakcim1t (sz6khely6t) 6s - ha a lakclmAt6l (sz6khely6t6l) elt6r -
postai lftesltlsi cim6t, a fellebbez*s beny(tjt6jdnak szem6lyi azonosit6i6t, illetve ha a kLilf6ld6n 616,

magyarorszdgi takcfmmel nem rendelkez1 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a

magyar 1tlampotgdrsdg1t igazol6 okiratdnak tipusdt 6s sz6mAt, vagy iel6l6 szeruezet vagy mds
szeruezet esetlben a bir6sdgi nyilv1ntartdsba v6teli szdmdt. A fellebbez6s taftalmazhatia
beny0jt6j6nak telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcimdt, illetbleg k6zbesft6si megblzottilnak nev6t
6 s te I ef ax sz it m 6t v ag y e I e ktro n i ku s I ev6 I c i m 6t.
A bizoftsdg tdj6koztatja tovdbbd a k6relmez6t, hogy a fellebbezds a vdlasztitsi bizottsdg
hatdrozatdnak meghozatallig visszavonhatl, ugyanakkor a v1laszt1tsi bizottsSO.gz'eliffi.ualelb-
folytathatja.


