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12/201g.(Vlll.30.) HVB h atd roz ata
Franko Vikt6ri6nak, a FIDESZ- Magyar Polgdri Szdvets6g 6s a Kereszt6nydemokrata N6ppdrt
kiLzi\ s eg y6 n i v d I a szt6 ke r ii I eti j el 6 ltj 6 n e k n y i I v 6 nta rtds ba v 6te I 6 16 I

A

balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg (tovdbbiakban: HVB) Frank6 Viktoria, 2660
a FIDESZ - Magyar Potgdri Sz6vefs6g
6s a Kereszt6nydemokrata Nhppdrt kdz6s jel1ltjdt Balassagyarmat telepiilflsen a 08. szdmt
vdl asztokerii I etben n yi lvd ntartdsba veszi.
Ezzel egyidejfrleg a Vdlasztdsi Bizottsdg a jel1ltet 6rtesiti.
Balassagyarmat, Bargdr Odon utca 1/A. szdm alatti lakost,

A

hat1rozat ellen - annak meghozatal1t6l szlmftott hdrom (3) napon belul - a k1zponti
n6ujegyz6kben szerepli v1laszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szeruezet, tovdbbd az iigyben 1rinteft
term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szeruezet szem6lyesen, levdlben a Helyi
Vdlaszt1si Bizoftsdgndtl (2660 Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-3*300782) vagy elektronikus lev5lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabdlysArt6sre hivatkozassal,
illetve a vdlasztdsi bizottsdg m6rlegel6sijogk1r6ben hozoft ddnt6se ellen, illet6kmentesen fellebbezest
nyljthat be a N6grdd Megyei Terhleti Vdlasztdsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarj6n, Rdk6czi ft 36.)
cimezve. A fellebbez1st Igy kell beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjdn 16,00 6rdig
megdrkezzen.

lndokol6s:
Csach Gdbor L6rdnt k6zds meghatalmazoft 2019. augusztus h6 27 napjdn k6fte Frank6 Vikt6ria, 2660
Balassagyarmat, Bargdr OdOn utca 1/A. szdm alafti lakosnak a 2019. 6vi helyi 6nkormitnyzati
polgdrmesterek vdlasztdsdn Balassagyarmat vitros 08. szdmtt egyeni
kdpvisel6k
vdlaszt6keriilet6ben k6pvisel1jel1ltk6nt thrt6n6 nyilvdntartdsba v6tel6t a FIDESZ Magyar Polg1ri
Sz1vets6g 6s a Kereszt6nydemokrata Ndppdrt k1zOs egy6nivitlaszt6kertiletijel6ltjek6nt.

6s

-

A HVB megdllapitotta, hogy Frank6 Vikt6ria nyilvdntart1sba vAtele irdnti k6relem a jogszabdlyokban
tdmasztott kdvetelm6nyeknek megfelel, a bejelentis aj6nl6ivek 1taddsdval t1rt6nt. A jel1lts6ghez
szriksdges 6ru6nyes ajdnl1sok sz(tma el6ri a HelyiVdlasztdsi lroda Vezet6je 6ltal meg1llapitoft 16 db
ajdnl6st.

A fentiekre tekintettel Frank6 Vikt6i6nak a 2019.
polg1rmesterek vdlasztdsdn Balassagyarmat vdros

6vi helyi 6nkormAnyzati k6pvisel6k 6s
08. szdm0 egy6ni vdlaszt6kertilet1ben

k6pvisel6jel6ltk6nt t6ft6n1 nyilvdntartdsba v1tele a rendelkez1 rdszben foglaltak szerint megt6rt6nt.

A hatdrozat a helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdtrmesterek vdlasztdsar6l sz6l6 2010. 6vi

L.

bekezd4s a.) pontjdn 6s a 9. S fl) bekezd1s4n, a vdlasztdsieljdrdsr6lsz6l6 2013. 6vi
XXXW. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $6n, a 124-127. $-ain, 132. $-6n, a jogoruoslatr6l sz6l6
tdjdkoztatds a Ve. 10. S Q) bekezdesdn, 221. $-6n, 223.6s 224. $-ain, a 307/P. $ (2) bekezd1s c)
pontjdn, 6s az illet1kekr1l sz6l6 1990. 6viXClll. t6ru6ny 33.5 @ bekezd1s 1.) pontjdn alapul.
t6ru6ny 8. S (3,)

A bizoftsdg tdj6koztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbez1snek taftalmaznia kell a fellebbez6s iogalapilt
(ogszabdlys6rt6sre hivatkozds, illetue a vdlasztitsi bizottsdg m6rlegel6sijogk6rben hozott d6ntdse), a
fellebbez1s benyhjtojdnak nev6t, lakcfmdt (sz6khely6t) 6s ha a lakcim6t6l (sz6khelydtdl) eltdr
postai 6ftesit6si clm6t, a fellebbezls beny1jt6jdnak szem6lyi azonoslt6jdt, illetve ha a kiilf6ld1n 616,
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 vdlaszthpolgdr nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar 1llampolgdrsdg1t igazol6 okiratdnak tipusdt 6s szdmdt, vagy jel6l6 szeruezet vagy mds

-

-

szeruezet esetiben

a

bir1sdgi nyilvdntaft1sba vAteli szdmdt.

A

fellebbez1s tartalmazhatia

beny1jt6jdnak telefaxszAmdt vagy elektronikus lev6lcfm6t, illet1leg kdzbesitdsi megbizottidnak nevdt
6s telefaxszdm 6t vagy elektron ikus lev6lci mdt.
vdlasztdsi bizottsdg
fellebbez1s
k6relmez6t, hogy
bizottsdg tdjAkoztatja tovdbbd
hatdrozatdnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a v6lasztdsi bizottsdg az eli1rdst hivatalb6l
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tolytathatja.
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