
HELYT vAtnszrAg BzorrsAG (HVB)
Balassagyarmat

11/2019.(Vlll.30) HVB h a td r o z a t a
Reznicsek Ferenc Pdln6nak, a FIDESZ- Magyar Polgdtri Szcivets6g 6s a Kereszt6nydemokrata

N6ppdrt kiizds egydni vdlasztokeriiletijel6ltj6nek nyilvdntartdsba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg (tovdbbiakban: HVB) Reznicsek Ferenc Pdtn6, 2660
Balassagyarmat, Tihanyi utca 6. szdm alatti lakost, a FIDESZ - Magyar Polgdri Sz6vefs6g 6s a
Kereszt6nydemokrata N6ppdrt k6z6s jel6ltj6t Balassagyarmat telepiilisen a 07. sz1m|
v1laszt6keriiletben nyilvdntartdsba veszi.
Ezzel egyidejfrleg a Vdlasztdsi Bizotts1g a jel1ltet 1rtesiti.

A hatdrozat ellen - annak meghozatal1t6l szdmitott hdrom (3) napon belal - a k;zponti
n€viegyzdkben szerepli vdlaszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az agyben lrintett
termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemAlyisdg n6lkiili szeruezet szem6lyesen, lev6lben a Helyi
Vdlasztdsi Bizottsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem 0t 12. sz6m), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab1lys6rt1sre hivatkozdssat,
illetve a vdlasztdsi bizottsdg m6rlegel6sijogk1r6ben hozott dOnt1se ellen, illet1kmentesen fellebbezdst
ny0jthat be a N6grdd Megyei Tertileti Vdlasztdsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarj6n, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez6st 1gy kell benyIjtani, hogy az 2019. szeptember h6 02. napjdn 16,00 6rdig
megArkezzen.

lndokol6s:

Csach G6bor L6rdnt k1z1s meghatalmazoft 2019. augusztus h6 27 napjdn k6fte Reznicsek Ferenc
PAln6, 2660 Balassagyarmat, Tihanyi utca 6. szdm alatti lakosnak a 2015.6vi helyi 1nkormdnyzati
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztds1n Balassagyarmat vdros 07. sz6m0 egyeni
v1laszt6kertilet1ben k1pvisel6jel1ltkdnt t6ft6n6 nyilvdntaft1sba v6tel6t a FIDESZ - Magyar Polgdri
Szlvets1g 6s a Kereszt1nydemokrata N1ppdrt k1z6s egy1nivSlaszt6kertileti jel6ltjek6nt.

A HVB meg1llapftofta, hogy Reznicsek Ferenc Pdln6 nyilvdntartdsba v1tele irdnti kdrelem a
jogszab1lyokban tdmasztott k1vetelmdnyeknek megfelel, a bejelentis ajdnl1fvek Staddsdvalt6ft6nt. A
jel1ltsAghez szrjks6ges 6ru6nyes ajdnldsok sz6ma el6ri a Helyi Vdlasztdsi lroda Vezetdje 6ltal
megdllapitott 15 db ajdnl1st.

A fentiekre tekinteftel Reznicsek Ferenc Pdln6nak a 2019. 6vi helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s
polgdrmesterek vitlasztitsdn Balassagyarmat v6ros 07. szdml egy6ni vdlaszt6kertilet1ben
k6pvisel6jel6ltk6nt t1rt5n1 nyilvdntartdsba v1tele a rendelkez1 r1szben foglaltak szerint megtdrt1nt.

A hatdrozat a helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztls1r6l sz6l6 2010. 6vi L.

t6ru6ny 8. S (3) bekezd6s a.) pontjdn 6s a 9. $ (1) bekezdds1n, a vdlasztdsieljdritsr6lsz6l6 2013. 6vi
XXXVI. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. $-ain, 132. $-6n, a jogorvoslatr6l sz6l6
tdtj6koztatds a Ve. 10. S F) bekezdds6n,221. $-6n,223.6s 224. $-ain, a 307/P. $ (2) bekezd6s c)
pontjdn, es az illetAkekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t6ru6ny 33.S Q) bekezd6s 1.) pontjdn alapul.

A bizottsdg tdjdkoztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbez1snek taftalmaznia kell a fellebbezAs iogalapiAt
(jogszab1lys6rt1sre hivatkoz6s, illetve a v1lasztdsi bizottsdg mdrlegelAsijogkOrben hozott d1nt6se), a
fellebbez1s beny1jt6jAnak nev6t, lakcim6t (sz6khelydt) 6s - ha a lakclmet6l (sz6khely6tdl) elt6r -
postai 6rtesit6si cfm6t, a fellebbez1s beny1jt6jdnak szem1lyi azonosft6jdt, illetve ha a ktilfdld1n 616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkezl vAlaszt6polg1r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar dllampolgdrsdgdt igazol6 okiratitnak tipusdt 6s szdmdt, vagy jel6l6 szeruezet vagy mds
szeruezet esetdben a bir6sdgi nyilv1ntaftdtsba v6teli szdmdt. A fellebbez1s taftalmazhatja
benyljtojdnak telefaxszdmdt vagy elektronikus levdlcim6t, illetdleg k6zbesit6si megbfzoftidnak nevdt
6s telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcim6t.
A bizottsdg tdj6koztatja tov6bb6 a kArelmezdt, hogy a fellebbezAs a v6tlasztdsi bizottsdg
hatdrozatdnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizoftsdg az eli1rdst hivatalbol
folytathatja.


