HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
13r2U9.(1X.06.) HVB h a t e r o z a t a
Gyenes Szi6rdnak, a Szdvetseg a Balassagyarmatiakert Egyesr'et poqermesterieliSlqeneft
nyi lv e nta r6sba vetela 16l

A

balassagyarmati Hetyi Vehszasi Bizoftseg Govebbiakban: HVB) Gyenes Szilerd, 2660
Balassagyarmat, Bem Jozsef utca 14. szdm alafti lakost, a Szdvetseg a Balassagyarmatiakeft
Egye sulet poqermesterjelaftjet Balassagyarmat telepul'sen nyilventartesba veszi.
Ezzel egyidejlbg a Vebsz6si Bizoftseg

a

jel5ltet a dantesr6l

'ftesiti.
haterozat ellen - annak meghozataatol szdmitoft h6ron (3) napon belal - a kozponti
n'vjegyzekben szerepb vebszt6poqer, jel6lt, iel6l6 szervezet, tovAbbe az tigyben
Helyi
termeszetes es jogi szemely, jogi szenelyiseg nektili szervezet szemelyesen, bveben a'rintett
Valasz6si Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek^czi feiedelem 0t 12. szem), telefaxon (0635-300782) vagy eleKronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseftesre hivatkozassal,
ittetve a vehszEsi bizottseg medegel^si jogk'reben hozoft dAnrcse ellen, ilbtekmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N^gred Megyei Teriileti Vahsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarien, Rdk6czi 0t 36.)
clmezve. A fellebbeze* 1gy ke beny(4tani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napi1n 16,00 6reig

A

megerkezzen.

Indokoles:
Hajnal Sendor M'tyes meghatalmazoft 2019. szeptember hO 04. napien kerE Gyenes Szilard, 2660
Balassagyarmat, Bem J6zsef utca 14. szem alafti lakosnak, a Szovetseg a Balassagyarmatiak'ft
Egyeslilet pobermesterjel1ltjekent tAften' nyilvenhftesba vetelqt a 2019. 6vi helyi 1nkormenyzati
ke pvisebk es polgermesterek vehsztesen Balassagyarmat veros telepal'sen.

A HVB mege apitofta, hogy a Gyenes Sziard nyilventaftesba vateb ienti kerebm a iogszabelyokban
Hmasztoft kdvetelnenyeknek megfelel, a bejelentes aj6nl6ivek etadAseval t1ftenL A jelAltseghez
sz1kseges aNenyes ajAnlssok szdma el6ri a Helyi Vehsz6si lroda Vezet6je 6ltal megelbpitoft 30O db
ajenEst.

A fentiekre tekinteftel Gyenes Sziardnak a 2019. evi helyi 5nkorm'nyzati kepvisel5k es
poqermesterek vehszasen Balassagyarmat teleptJrcsen pobermesterielaltkent taft€no
nyilvenhftesba veteb a rendelkez, reszben foglaltak szerint megtarrcnL
k6pvisel6k es pobermesterek vebszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
'nkormenyzati
pontjen
6s a 9. S p) bekezd4s b.) pontien, a velaszasi eueresr6l sz6l6
rcNeny 8. S G) bekezdes a.)
201g.'6vi Xx'ivt. tdrv'ny (tov'bbiakban: Ve.)-10. S-en, a 124-127. $-ain, 132. S-en, a iogoNostatr'l
sz1t6 t1jekoztat1s a Ve. 10. $ (3) bekezdds6n,221. S-An,223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd1s
c) pontjAn,6s az illetekekr^l sz6l6 1990.6viXClll. torveny 33.5 (2) bekezdes 1.) ponuen alapul.

A haterozat a helyi

A bizoftsag ajekoztatja a keretmez't, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(jogszabelyserrcsre hivatkozes, illetve a velasztAsi bizoftseg merlege6si jogkarben hozott ddnrcse), a
fetlebbezes beny jt6jenak nev€t, lakclm't Gzekhelye\ es ha a lakcin't1l Fzekhelyetdl) elter
postai 6rteslt6si clmet, a fellebbezds beny1jt6j1nak szemelyi azonosit6jet, illetve ha a kAlfdldAn erc,
magyarorszdgi lakclmmel nem rendelkez' vebszt'poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a
magyar ettampolgdrsAg1t igazol6 okiraanak tipuset es szemeL vagy iel6l6 szervezet vagy mas
fellebbezes taftalmazhatia
blr1segi nyifuentaftlsba veteli szemet.
szeruezet eseteben
beny(rjt'jAnak tetefaxszdmdt vagy elektronikus bvebimeL i ercleg kezbesircsi megbizotti,nak nevat
6s telefaxszemet vagy elektronikus levebimeL
velasz6si bizoftseg
fellebbezes
kerelmez^t, hogy
bizofts^g tejekoztatja bvebbe
bizottseg
az eljerast hivatalb6l
a
vebszqsi
ugyanakkor
meghozabbig
visszavonhat1,
haarozatAnak
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folytathatja.
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