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HELYT vetnszrAg BtzorrsAG
Balas:sagyarmat

17/2019.(1X.06.),HVB h atA ro z at
Szedldk Sdndornak, a Szdvets6'g a

egy6n i vdl asztoke rii I eti jel 6lg 6nek

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftszig (tov*bbiakban:
Balassagyarmat, Hunyadi utca 8. 3n 1. sz6m ,alafti takost, a
Egyeslilet jeldltj6t Balassagyarmat telepiit6sen a 04. sz1mrt
veszi.
Ezzel egyidejabg a v1laszt(tsi BizottsAg a jet1ltet a d6nt6sr6t 1rtesfti.

A hatdrozat ellen - annak meghozatal1t6l sz1mitott h6rom (3)
n6ujegyz6kben szerepl1 vdlaszt6polg6r, jel1lit, jet616 szeruezet,
term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g nAlkAli szeruezet
Vdl asztdsi Bizoftsdg n dl (2660 Balassagyarm at, t?d k6czi fejedete m 0t 1

782) vagy elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), j,
illetve a vdlaszt1tsi bizottsdg mdrlegel*si jogk1rdben hozott d6nt6se
ny1jthat be a N6grdd Megyei Ter1leti Vllaszttisi Bizottsdgnak (31
cimezve. A fellebbez1st 0gy kell benyljtani, hogy az 2019.
megdrkezzen.

lndokol6s:
Hajnal Sdndor Mdtyds meghatalmazott 2019. szeptember h6 04.
Balassagyarmat, Hunyadi utca 8. 3/11. szdm alatti lakosnak a
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlaszt1sdn Balassagyarmat
vdlaszt6keriiletdben k6pvisel6jel6ltk6nt t1rtEinl nyilv6ntartdsba
Balassagyarmatiakdrt Egyestilet egy1ni vdlaszt6lkertileti jel1ltjekdnt.

A HVB megitllapitofta, hogy a Szedl1k Sdndor nyilvdntartdsba vAtele i,

tdmasztott kdvetelm6nyeknek megfelel, a bejetrent6s ajdnl6fvek
szriks6ges 6ru6nyes aj6nl6sok sz6ma el6ri a HelyiVdlasztdsi lroda
ajdnldst.

A fentiekre tekintettel Szedl1k Sdndornak ia 2019. 6vi helyi
polgdrmesterek vdlasztdsdn Balassagyarmat vAros 04. szdmrt
kdpvisel6jeldltk1nt t6ft6n6 nyilvdntaft1sba v1tele a rendelkez1 r1szben

A hatdrozat a helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek
t6ru6ny 8 S (3) bekezdAs a.) pontjdn 6s a 9. S fl) bekezd6s6n, a
YKXVI. t6ru6ny (tovlbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. $-ain, 1

tdjdkoztatds a Ve. 10. $ (3) bekezd6s6n,221. {i-6n, 223.6s 224.
pontjdn, 6s az illetdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t6ru6ny 33.$ (2) beke

A bizottsAg tdj6koztatja a k6relmezdt, hogy a fell'ebbezdsnek
(jogszab1lysArtAsre h ivatkozds, illefue a v6l aszt4si bizotts1g
fellebbez1s benyLjt6jdnak nev6t, lakcimAt (sz1tkhely6t) 6s - ha a
postai 6rtesit6si cim6t, a fellebbezds beny1jt1jdnak szem5lyi
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 vdlas;zt6polgdr nem
magyar 6llampolg6rs6g6t igazol6 okirat1nak tipusdt 6s szdmdt,
szeruezet esetdben a blr1sdgi nyilvdntartdstba v1teli sz6mdt.
beny0jtojdn ak telefaxszdm 6t vagy elektron iku s lev6lci m6t, illet1leg
6s telefaxsz1mdt vagy elektronikus lev6lcf m6L
A bizottsdg tdjAkoztatja tovdbbd a k6relmez6t, hogy a
h atdroz atdn ak meghozatal 6ig visszavonhat6, ug.yan akkor a vdl asztdsi
folytathatja. .-{?.Ti ::i

Egyestilet
v6tel616l
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sz6l6 2010. 6vi L.
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$-5n, a jogoruoslatr6l sz6l6
a 307/P. $ (2) bekezd1s c)
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az eljdrdst hivatalb6l


