
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

15/2019.(1X.06.) HVB h a t e r o z a t a
Bojtos Istvennak, a Szovefs'eg a Balassagyarmatiak6rt Egyestlet

egyani velaszt6kerAleti jel6lti6nek nyilvanhrasba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vebszasi Bizoftseg (ovebbiak'ban: HVB) Boitos lstvan, 2660
Balassagyarmat, RAkOczi fejedelen 0t 117. 2/1. szem ahfti lakost, a Sziivets6g a
Balassagyarmatiak^ft Egyesitlet jel6lti6t Balassagyarmat telepiil6sen a 02. szemi
velaszt6keruletben nyilventarhsba veszi.
Ezzel egyidejfrleg a vehsztesi Bizottseg a jel1ltet a ddntesrd eftesiti.

A hat'rozat ellen - annak meghozahat6l szamlbft herom (3) napon belal - a kozponti
nevjegyzekben szerepb velaszt6poqer, iel6lt, ielal6 szervezet, bvebbe az ugyben erintett
brmeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg n'lkali szervezet szemelyesen, bveben a Helyi
Vehszt^si BizoftsegnAl (2660 Balassagyarmat, R'k6czi feiedelem 0t 12. sz1m), telefaxon (06-3U300'
782) vagy elektronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseftesre hivatkozessal,
illetve a vebsztesi bizoftseg merlegeesi jogk,reben hozoft ddntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny1jthat be a Nograd Megyei Teruleti Velaszasi Bizoftsegnak (3100 Salg6tari6n, Rek6czi 0t 36.)

clmezve. A fellebbeze$ 1gy ke beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napien 16,00 6rAig
megerkezzen.

lndokol6s:
Hajnat Sendor M'tyes meghatalmazoft 2019. szeptember h6 04. napien kerrc Boitos lstuen, 2660
Batassagyarmat, Rek'czi fejedetem (tt 117. 21. sz'm alatti lakosnak a 2019. 6vi helyi dnkormenyzati
kepviset'k 6s pobermesterek velasztesAn Balassagyarmat veros 02. szdm0 egyeni
vetaszt'kerUteteben kepvisel6jel'ftke fiften6 nyilventaftesba vetel't a Szdvefseg a

Balassagyarmatiakart Egyeshlet egy'ni vehszt1kerilleti ieldltie ke nt.

A HVB negeflapltotta, hogy a Bojtos lstv'n nyituenhftesba v'tele iren karelem a iogszab1lyokban
t1masztoft kdvetetmenyeknek megfetet, a bejetentes aj6nl6ivek etadeseval t6ft6nt. A ielAltseghez
sziikseges 

'Nenyes 
ajenasok szema et6ri a Helyi VAlasztesi hoda Vezet6je eltal mega apitott 15 db

ajenhst.

A fentiekre tekinteftet Bojtos tstvennak a 2019. evi helyi Ankormenyzati kepvisel6k 6s poqermesterek
vebsztesen Balassagyarmat v1ros 02. sz1m0 egyeni vAlaszt1ker\bteben kepvisel6iel6ltk6nt t6ft6no
nyilvAntaftesba veteb a rendelkez' reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haffirozat a helyi dnkormenyzati kepvisel'k es polgArmesterek vehsz6serd sz'l6 2010. 6vi L.

taN'ny 8. S p) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. s 0) bekezdesan, a v^lasz6si eueresr6l sz6l6 2013. 6vi'
XXXV|. toNeny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-en, a 124-127. $-ain, 132. $-itn, a iogorvoslatrol szol6
tdj'koztat6s a'Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-6n, 223. 6s 224 l-ain, a 307/P. S e) bekezdas c)
pontjen, 6s az ittet5kekrit sz6t6 1990. evi Xclll. toNeny 33.5 e) bekezdes 1-) pontiAn alapul

A bizoftseg Hj'koztatja a keretmezdt, hogy a fettebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Qogszab1lys'tt6sre hivatkozAs, illetve a vehsztesi bizottsAg merlegel'si iogkarben hozott dontesq, a

iellebbezds beny1jtOjdnak nev't, takclmdt (szdkhely't) 6s - ha a lakclmet6l 6zekhelyet6l) elter -
postai 1ftesitesi cimet, a feltebbezes beny1jt1jenak szemelyi azonoslt1iet, illetve ha a kalfaldon 616,

magyarorszegi bkcimmet nem rendelkez' vehszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonoslt6val, a

magyar e ampotgersegfi igazol' okirat1nak tipuset 6s szemeL vagy iel6l6 szeNezet vagy mes

szirvezet eset1ben a niOsagi nyitv1ntar6sba veteli szemat. A fellebbezes tartalmazhatia

beny(rjt6jenak tetefaxszemet vagy elel<tronikus lev6lcim6t, illetdleg kezbesitesi megbizofti'nak nevdt

es bbfaxsz1met vagy elektronikus levelcimef
A bizoftseg Hj'koztatja tov'bbe a kerehez^t, hogy a fellebbezes a vebsztasi bizoftseg
haterozaten ak meghozad eig vissz avon hat6,
folytathatja.

bizoftseg az eljAred hivatalbdl


