HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
1gnn9.(1X.06.) HVB h a t e I o z a t a
Keviczky RichArdnak, a S2aive'seg a Balassagyarmatiakert Egyesulet
egyeni velaszt6kerAlefi jeliiqanek nyilventartesba veteleral

A

balassagyarmati Helyi Vehsz6si Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Keviczky Richerd, 2660
Balassagyarmat, MadAch liget 5. ep. 4/2. szem ahfti lakost, a Szdvets6g a Balassagyarmatiakert

Egyesubt jel6ftj6t Balassagyarmat tebprrcsen a 05. szam(t velaszt6keruletben nyilventaftesba
veszi.
Ezzel egyidejnbg a VelasztAsi Bizoftseg a jel1ltet a ddnrcsrd efteslti.

A

haffirozat ellen - annak meghozatalet6l szemltott heron (3) napon belAl - a kdzponti
nevjegyzekben szerepb velaszt6pobar, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebba az Agyben
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szenelyiseg nekufi szeNezet szemelyesen, bveben a'rinteft
Helyi
Vehszasi Bizotts^gnAl (2660 Balassagyarmat, Rek6czifejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-3U300'782) vagy elektronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabAlyseft'sre hivatkozAssal,
illetve a vehszrcsi bizoftseg medegercsi jogkoreben hozoft dontese ellen, illetekmentesen fellebbezest
nyljthat be a N5gred Megyei Teraleti VebsztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjdn, Rek5czi 0t 36.)
cimezve. A fe ebbezest ,gy ke beny0jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:
Hajnal Sendor Matyes meghatalmazoft 2019. szeptember h6 04. napjen kefte Keviczky Richerd, 2660
Balassagyarmat, Madech get 5 6p 4/2. szem ahfti lakosnak a 2U9. evi helyi Ankormanyzati
poqermesterek vdlasztdsdn Balassagyarmat veros 05. szAm{t egyeni
kepvisel6k

es

velaszt6ker1bteben kepvisel6jelAftkent tAft6n6 nyilvAntaftesba vetel6t
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Sz,vetseg

a

Keviczky Richerd nyilventaftesba veteb ir1nti kerebm a

jogszabAlyokban temasztoft kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelenrcs ajenbivek etadesaval tortent. A
jelAl6eghez szliks6ges eNenyes ajenhsok szema e6i a Helyi Vebszqsi lroda Vezet'je 6ltal
megelbpitoft 17 db ajenbst.

A

fentiekre tekinteftel Keviczky Richerdnak a 2019. 6vi helyi ankormenyzati kepvisebk es
poqermesterek vebsztAsen Balassagyarmat veros 05. szem0 egyeni v'laszt'kerubrcben
kepvisel6jelAltk6nt rcft6n6 nyilventaft1sba v€tele a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint megt0ft6nt.

A hat^rozat a helyi Ankormenyzati kepvisel5k es po@ermesterek vehsz6ser6l sz6l6 2010. 6vi L.
fiNeny 8. S P) bekezdes a.) ponfien es a 9. g (1) bekezdesen, a v^laszrcsi eljeresr'l sz'l6 2013. €vi
XXXVI. tANeny (ovebbiakban: Ve.) 10. $-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogorvoslatr1l sz6l6
Ejekozhtes a Ve. 10. S P) bekezdesen,221. $-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd4s c)
ponqen, 6s az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t5rveny 33.5 e) bekezd6s 1.) pontjen ahpul.
A bizoftseg ftjekoztatja a kerelmez^t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelysefi'sre hivatkozAs, illetve a vdlasztdsi bizoftseg metegeesi jogk'rben hozott d'ntese), a

-

-

fellebbezes beny0jt6janak nev6t, lakclmet $z6khely't) 6s ha a lakcimercl 5zekhelyercl) elter
postai 6ftesltesi cimeL a fellebbezas beny0jt6j6nak szemelyi azonosit6j6tt, illetve ha a k1lf'ldon 616,
magyarorsz'gi lakcimmel nem rendelkez' vebszt1poqer nem rendelkezik szem6lyi azonosltdval, a
magyar
igazol6 okirat'nak tlpuset es sz^meL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
'llampoqerseget
szeNezet
esebben
blr'segi nyilv'ntaftesba veteli szemeL
fellebbezes hrtalmazhatja
beny($6jenak telefaxszam't vagy elektronikus levelcimeL i et1leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet
6s telefaxsze met vagy elektronikus levebi met.
bizoftseg Ejekoztatja tovabbe
kdrelmezdt, hogy
fellebbezes
vebsztAsi bizoftseg

a

A

A

a

ha6roza6nak meghozadeig visszavonhat6,
folytathatja.
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