HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)

Balassagyarmat
162019.(1X.06.) HVB h ate r o z at a
Hajnal Sendor Matyesnak, a Sziivetseg a Balassagyarmatiakert Egyesulet
egyani velaszt6keriileti jel6ltj6nek nyilvenhrtesba v6tel6r6l

A

balassagyarmati Helyi Vebszasi Bizofts^g (tovebbiakban: HVB) Hajnal Sandor Metyes, 2660
Balassagyarmat, Baftha Elem6r utca 19. sz1m alafti lakost, a Sziivets6g a Balassagyarmatiak6ft

Egyesiilet jeli5ltjEt Balassagyarmat telepiil6sen a 03. szemfi velaszt6kerAletben nyilvdntartdsba
veszi.

Ezzel egyidejfrleg a Vebszasi Bizoftseg

a

jel1ltet a d1ntesr'l eftesiti.

A

haterozat ellen - annak neghozatal't'l szemitoft heron (3) napon belal - a kdzponti
neujegyzekben szerepb vebszt5poqer, jelalt, jel6l6 szeruezet, bvebbe az Agyben erinteft
rcrmeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkuli szeNezet szemelyesen, bvelben a Helyi
VAlasz6si Bizoftshgndl (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szen), telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus lev5lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabAlyseft1sre hivatkozessal,
illetve a vAlaszt'si bizottsAg me egel'si jogkoreben hozoft d1ntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny0jthat be a N^gred Megyei Teraleti Velasz6si Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi 0t 36.)
cimezve. A fe ebbezest (tgy ke beny'jtani, hogy az 2019. szeptember hO 09. napjan 16,00 6rAig
megerkezzen.

lndokoles:
Hajnal Sendor Metyes 2019. szeptember h6 04. napj^n kefte a 2019. 6vi helyi
'nkormenyzati
egyeni
6s poqermesterek v^lasztesen Balassagyarmat veros 03. szem,
vebszt6ker,leteben kepvisel6jelAltkent titftand nyilvAntaftAsba v6tel6t a Sz,vetseg a
Balassagyarmatiakeft Egyesulet egyen i vehszt'kerlileti jel\Uekent.

kepvisel'k

A HVB megAllapitotta, hogy a Hajnal Sendor MAtyes nyilvenbftesba vebb iren kerelem a
jogszabelyokban Umasztoft kovetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etaddseval t6ft6nt. A
jelaltseghez szlikseges eNenyes ajenasok szema el6ri a Helyi Vebsz6si lroda Vezet1je 6ltal
mega apitott 17 db ajenbst.
A fentiekre tekinteftel Hajnal Sendor Mdtydsnak a 2019. 6vi helyi
kepviserck es
poqermesterek vebsz6sen Balassagyarmat veros 03. szem,'nkormenyzati
egyeni velaszt6kerAlercben
kepvisel5jel0ltkent taft6nd nyilvenbr6sba vetele a rendelkezl reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.
kepvisel6k 6s poqermesterek vehszftserd sz1l6 2U0. evi L.'
'nkormenyzati
rcrveny 8. S G) bekezdes
a.) ponqan es a 9. S 0) bekezdesen, a valaszftsi eljArasr'l sz'l6 2U3. evi
XXXVI. t'rveny (tovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. i-ain, 132. S-en, a jogowoslatr'l sz6l6
Hjekoztates a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
ponuen, es az illerckekr6l sz6l6 1990. 6viXClll. taN6ny 33.5 (2) bekezdes 1.) ponuen ahpul.

A ha6rozat a helyi

A bizoftseg ftjekoztatja a kdrelmez6t, hogy a fellebbez'snek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapj1t
(jogszabelys'ttesre hivatkozes, illetve a vdlaszt^si bizoftsAg metugebsi jogkorben hozott dantese), a
fellebbezes beny0jt6jenak neveL bkcimet (sz6khelydt) 6s ha a lakcimet6l (szekhelyet6l) elt6r
postai
clm6L a fellebbez's benyljt6jenak szemelyi azonosibjeL illetve ha a kiiffaldon 616,
'ftesitesibkcimmel nem rendelkez6 vebszt6polg'r nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyarorszegi
nagyar e ampolg^rseget igazol6 okirat'nak tipus't 6s szAmeL vagy jel6l6 szeNezet vagy m's
szeNezet eseteben
blr's^gi nyilvenhft^sba veteli szeneL
fellebbezes taftalmazhatja
beny1jrcjenak telefaxszemet vagy elenronikus levelcimeL ilet1leg kezbesircsi megbizoftjenak nevet
6s telefaxszemat vagy elektronikus levalci m6t.
bizoftseg Hjekoztatja bvebbe
keremez5L hogy
fe ebbezes
velaszftsi bizoftseg
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