HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
202.019.(1X.06.) HVB h a t 6 r o z a t a
Esek Erika Meftenak, a Szavets6g a Balassagyarmatiakert Egyesubt
egyen i valaszt6kerubti jeliiftj6nek nyilventar6sba

v6tel66l

A

balassagyarmati Helyi VebsztAsi BizottsAg (ov6bbiakban: HVB) Izsek Erika Mefta, 2660
Balassagyarmat, SzontAgh Pel utca 26. B. lh. 1/4. szem alafti lakost, a Szdvefseg a

Balassagyarmatiakaft Egyesiilet

jel6ltj6t Balassagyamat telepiil'sen a 07.

sz6mt

velaszt6kerliletben nyilvAntaftesba veszi.
Ezzel egyidejtbg a VelasztAsi Bizoftseg a jeloltet a donrcsrd efteslti.

A

ha6rozat ellen - annak meghozabbt'l szemibft hdron (3) napon beliil - a kazponti
n'vjegyz'kben szerepb vebszt1poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovAbbd az agyben erinteft
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyeaen, levelben a Helyi
Vahsz6si Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (0G3U300782) vagy elektronikus levalben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysaftasre hivatkozessal,
illetve a velaszasi bizoftsAg me egel'si jogkar6ben hozott d1ntese ellen, ilbtekmentesen fellebbez6st
ny0jthat be a N6gred Megyei Teraleti VAlaszftsi Bizoftsagnak (3100 Salg6tarjen, RAk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez1st 0gy ke beny0jtani, hogy az 2019. szeptember hO 09. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokol6s:
Hajnal Sendor Metyes meghatalmazoft 2019. szeptember h6 04. napjen kefte bsAk Erika Mefta, 2660
Balassagyarmat, Szon6gh Pel uba 26. B. lh. 1/4. szAm alatti lakosnak a 2019. 6vi helyi
1nkormenyzati kepvisel6k 6s poqermesterek vehszt'sen Balassagyarmat veros 07. szAm1 egyeni

vebszt6keruleteben kepvisel6jel'ltk6nt taft6n6 nyilventaftesba vetelqt
kAt Egyesl H egy'ni vehszt6keraleti jelaltjekent.

a

Sz1vetseg

a

Bal assagyarmatia

A

HVB mege apltotta, hogy az Esek Erika Mefta nyilvenbftesba veteb

iren

kerebm

a

jogszabelyokban ftmasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelenrcs ajenbivek AtadAsaval tort6nt. A
jel5ltseghez szrikseges eNenyes ajenasok szAma el6ri a Helyi VAlaszbsi lroda Vezet6je eltal
mege apitoft 15 db ajenasL

A fentiekre tekinteftel lzs1k Eika Metftnak a 2019. 6vi helyi ankormenyzati k6pvisel6k 6s
polgermesterek vebsztesen Balassagyarmat veros 07. szem(t egyeni vebszt1kerabteben
kepvisel'jeldltkent fiften1 nyilvenhftesba vatele a rendelkezd reszben foglaltak szerint megtaftant.
A hatArozat a helyi 6nkormenyzati kepvisel'k es pobermesterek velaszaser'l szdl6 2010. 6vi L.
brveny 8. S P) bekezdes a.) ponIen 6s a 9. S () bekezdesen, a velasztasi e\eresr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. bNeny (tovabbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatrdl sz6l6
Hjekozta6s a Ve. 10. S P) bekezdesen,221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes c)
pontjAn,6s az illet5kekrdl sz6l6 1990.6vi XClll. brveny 33.5 Q) bekezdes 1.) ponIen alapul.
A bizoftseg Ejekoztatja a kerehez1L hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet

Aogszabelys6ft'sre hivatkozes, illetve a vehsz6si bizoftseg mefugercsi jogkorben hozott dontese), a
fellebbezes beny1jt6jAnak neveL lakclmet 6zekhelye0 es ha a lakcimeftl 6z6khelyet6l) elter
postai eftesitesi clmeL a fellebbezes beny'I'jenak szem'lyi azonosit1jeL i etve ha a kalfolddn 616,
magyarorszegi lakcimmel nem rendelkez' vehszt'polgAr nem rendelkezik szem6lyi azonosit5val, a
magyar e ampolgdrsdgdt igazol6 okira6nak tlpuset 6s szemet, vagy
szeNezet vagy mes
szeNezet esercben
bir6segi nyilv^ntaftdsba v6teli szemAt.
fe ebbezes taftalmazhatja
beny1jrcjenak telefaxszAmet vagy elektronikus levelcimeL i et6leg kezbesitesi megbizoftjanak nevet
6s telefaxszemet vagy elektronikus levebi met.
bizoftseg Ejekoztatja bvebbe
kerelmez't, hogy
fellebbezes
velaszt'si bizoftseg
haftroza6nak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszhsi bizoft.seg az eljerest hivatalb6l
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a

jel'l'

a

folytathatja.

HVB elndk

