HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
142019.(1X.06.) HVB h ata r o z a ta
Lombos Istven P6inak, a Szavets6g a Balassagyarmatiakert Egyes[Iet

egyeni velaszt6keritleti jelaltjenek nyilventaftesba vetel6r6l

A

balassagyarmati Helyi VAlasztAsi Bizottseg (ovabbiakban: HVB) Lombos lstvdn P5l, 2660
Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem ut 44. 2J8. szdm alafti lakost, a Szdve/seg a
Balassagyarmatiakort Egyesiilet jel6ltj6t Balassagyarmat tetepiilasen a 01 . szemti
velaszt6keriiletben nyilvenbrhsba veszi.
Ezzel egyidej1bg a VelasztAsi Bizoftseg a jelaltet a d'nrcsrd efteslti.

hatArozat ellen - annak meghozatal^t6l szemlbtt hdrom (3) napon beliil - a kozponti
nevjegyzekben szerepl' v'laszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovdbbd az agyben erinteft
termeszetes es jogi szemely, jogi szemalyiseg nelk li szeNezet szemelyesen, bveben a Helyi
Vehszasi Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rek'czifejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-3*300782) vagy elektronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabalys6ftesre hivatkoz'ssal,
iltetve a velaszasi bizoftseg merlegel'si jogk'reben hozoft donrcse ellen, illet6kmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6grdd Megyei Teruleti V'laszasi Bizoftsegnak (3100 Salg6tari6n, R^k6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest (tgy ketl beny'itani, hogy az 2019. szeptember hO 09. napien 16,00 6reig

A

megArkezzen.

!-N-e-L-eJE:
Hajnat Sendor Metyes neghatalmazoft 2019. szeptember hO 04. napien k6fte Lombos lstuen Pel,
2660 Balassagyarmat, Rekoczi fejedelem 0t 44. 2n. szem abfti lakosnak a 2U9. evi helyi
1nkormenyzati kepvisel'k 6s poqermesterek vdlasztds6n Balassagyarmat veros 01. szeml egyeni

vehszt'keriibrcben kepvisel'jel5ftkefi 6rten6 nyilvenbft'sba vete6t

a

Szove6eg

a

Bal assagyarmatiakeft Egyesulet egyen i v^lasztokeraleti ielaltiekenL

A

HVB nege apitotta, hogy

a

Lombos lstven Pel nyilvenhftesba v'tele

iren

kerelem a

jogszabelyokban Emasztott kAvetelmenyeknek megfelel, a bejelenrcs aienblvek etadeseval t6ft6nt. A
jel'ftseghez sz0ksdges ervenyes ajenhsok szema el6ri a Helyi V'lasz6si lroda Vezet'ie eltal
megA apltoft 17 db ajen6sL

kepviserck es
fentiekre tekintettel Lombos lstven Pehak a 2019. 6vi helyi
egyeni vabszt1kerubteben
poqermesterek vehszt^sen Balassagyarmat veros 01. szem0'nkormenyzafi
kepvisel'jelAltke br6n, nyilventaftesba veEb a rendelkez' reszben foglaltak szerint megtdftent.

A

kepviselak es poqermesterek velaszteser'l sz6l6 2010. 6vi L.
A haftrozat a helyi
'nkormenyzati
a.) pontjen 6s a 9. $ (1) bekezdesen, a vebszEsi eueresr6l sz6l6 2U 3 evi
toveny 8. S P) bekezdes
XXXVI. toru'ny ftovebbiakban: Ve.) 10.$-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a iogorvoslatr6l sz6l6
ftjekoztat's a ve. 10. $ (3) bekezd€s'n, 221. $6n, 2%. es 224. l-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, 6s az illetekekr'l sz6l6 1990. evi Xzlll. tOrv1ny 33.$ (2) bekezdes 1.) ponIen ahpul

A bizoftseg Hj'koztatja a kerehez^t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiat
Aogszabelyserrcsre hivatkozes, illetve a vAbsztesi bizoftsAg meflege6si jogkarben hozott donrcse), a

fe ebbez,s benytjbjenak neveL bkclm't (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r postai 6rteslt6si clm1t, a fellebbezes beny(rjbjenak szemelyi azonoslbjeL i etve ha a k1lfAld1n erc,
magyarorszegi hkclmmel nem rendelkez6 v^laszt6poqer nem rendelkezik szem'lyi azonosit6val, a
magyar e ampolgArseg igazol6 okiratAnak tipuset 6s szdmAt, vagy iel6l6 szervezet vagy mas
szeNezet eseteben a bir1segi nyilv6ntaft1sba veteli sz1mAt. A fellebbez6s tartalmazhatia
beny1jt'jAnak telefaxszdmAt vagy elektronikus levalcimat, illet6leg k'zbeslt4si megbizoftienak nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus levebimeL

A

bizoftseg Mjekoztatja bvebbe

a

kerehez^t, hogy

a

fellebbezes

a

vehszftsi

bizoftsag

