
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

19/2019.(X.06.) HVB h at e r o z a t a
Benk6 Tamdsnak, a Sziivetseg a Balassagyarmatiakart Egyesiilet

egyeni velasztakeriileti jeliiltjenek nyilvAntartasba veteleral

A balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizottsdg (tovdbbiakban: HVB) Benk6 Tames, 3170 Szecseny,
Mindszenty J'zsef ter 3. B. lh. 1/1. szem ahtti lakost, a Sziivebeg a Balassagyarmatiakatt
Egyesflet jelaltjat Balassagyarmat telepflrcsen a 06. szAmrt velaszt6keriiletben nyilvAntaftesba
veszi.
Ezzel egyidejfrleg a Velasz6si Bizofts^g a jelaltet a ddntesr6l erbsiti.

A haterozat ellen - annak meghozahht6l szemitott hdrom (3) napon bel1l - a k,zponti
nevjegyzekben szerepl6 valaszt'pober, jel6lt, jeldl' szeNezet, bv1bbA az ugyben €rinteft
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nelkali szeNezet szemelyesen, bveben a Helyi
Velasz6si Bizoftsegnel (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (tt 12. szem), telefaxon (06-31300-
782) vagy elektronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelys6ttesre hivatkozessal,
illetve a vehszasi bizoftseg meflegelasi jogkdreben hozott dAn6se ellen, illetekmentesen fellebbezest
ny,jthat be a N^grAd Megyei Teraleti Vebsz6si Bizottsegnak (3100 Salg'tarjen, Rek5czi 0t 36.)
clmezve. A fellebbez'st Igy ke beny0jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:
Hajnal Sendor Mdty^s meghatalmazoft 2019. szeptember h6 04. napjen k6fte Benk1 Tames, 3170
Szecseny, Mindszenty J'zsef rcr 3. B. lh. 1/1. sz^m alatti lakosnak a 2U9. evi helyi Ankormenyzati
kepvisel'k 6s poqermesterek vebszasen Balassagyarmat veros 06. szem0 egyeni
vebsztdker ercben kepvisel6jelAftkent t1rrcn1 nyilventar6sba veterct a Sz,veseg a
Bal assagyarmatiakett EgyesUlet egyen i vAlaszt'kerAleti jel'ltjekent.

A HVB mege apitofta, hogy a Benk6 Tames nyilvAntaft^sba vetele ir^nti kdrelem a jogszabAlyokban
temasztoft kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelentes aj^nl'ivek etadeseval t1ftent. A jelAlts6ghez
sztks6ges 6rvenyes ajenasok sz4ma e6ri a Helyi Vehszt1si lroda Vezet6je ebl mege apitoft 15 db
ajAnbst.

A fentiekre tekinteftel Benk6 Tamesnak a 2019. 6vi helyi dnkormenyzati kepvisebk es poqermesterek
vebsztesen Balassagyarmat veros 06. szem(t egyeni velaszt6keriibrcben kepvisel6jelaltkent bfteno
nyilvenbftesba vetele a rendelkez' reszben foglaltak szeint megtAftent.

A haarozat a helyi 
'nkormenyzati 

kepvisel6k es polg'rmesterek vdlaszt^s'r6l sz6l6 2010. 6vi L.
toNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjAn 6s a 9. S 0) bekezdesen, a vebsztesi e\eresr6l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. t1Neny (tovdbbiakban: Ve.) 10. g-dn, a 124-127. g-ain, 132. S-en, a jogorvoslatr1l sz6l6
tAjekozhfts a Ve. 10. S P) bekezdesen,221. $-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjAn,6s az illetekekr6l sz6l6 1990.6vi XClll. tdrveny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen ahpul.

A bizoftseg tdj6koztatja a kerelmezd[ hogy a fellebbez6snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(ogszabdlysdrt'sre hivatkozes, illetve a vdlasztdsi bizoftseg merlegel'si jogkorben hozott ddnrcsd, a
fellebbezes beny,jt'jenak nevet, lakcimet 6zekhelye0 6s - ha a lakclmet'l (szekhelyefil) elter -
postai eftesitesi cimeL a fellebbezes beny1jt'jAnak szemelyi azonosit6jet, illetve ha a k1ffAldAn eb,
magyarorsz^gi lakcimmel nem rendelkez' vehszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
nagyar e ampolg^rs'get igazol' okiratenak tipuset 6s szemeL vagy jeldl' szeNezet vagy mes
szervezet eseteben a bh6segi nyilvdntaft^sba veteli szem . A fellebbezes tartalmazhatja
beny0$6jenak telefaxszdmdt vagy elektronikus bvebimeL illet1leg kezbesltesi megbizottjAnak nevet
es blefaxszem vagy elektronikus levelcimet.
A bizottsAg tAjqkoztatja tovdbbd a kerelmez't, hogy a fellebbez1s a va aszt1si bizoftseg
haterozaffinak meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a valaszftsi bizoftseg az eljArest hivatalb^l

(u"*t
folytathatja.


