
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

21/2019.(1X.06.) HVB h a t e r o z a t a
Gy6ri Jenosnak, a Sziivetsag a Balassagyarmatiak6rt Egyesulet

egyeni velaszt6keruleti jelaltjenek nyilventaftesba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) ey6ri Jenos, 2660
Balassagyarmat, KodAly Zoften uba 13. szam alatti lakost, a Sz6vetseg a Balassagyarmatiakert
Egyes[bt jelaltjet Balassagyarmat telepiilasen a 08. szemo velaszt6kerArctben nyilventartesba
veszi.
Ezzel egyidejfrleg a Vebszasi Bizofts^g a jel1ltet a dantesrdl 6fteslti.

A ha6rozat ellen - annak meghozatal^t'l szemitott hdrom (3) napon bel'l - a k'zponti
nevjegyzekben szereprc velaszt'polgAr, jelAft, jel6l6 szeNezet, bvebbe az agyben einEtt
termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkqli szeruezet szemelyesen, levelben a Helyi
Vebszasi Bizottsegnel (2660 Balassagyarmat, Rek5czi fejedelem 0t 12. szAm), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelys'tt'sre hivatkozessal,
illetve a vehsztAsi bizoftseg medegebsi jogkAreben hozoft dantese ellen, ilbrckmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6gr^d Megyei Teruleti Vdlasztdsi BizoftsAgnak (3100 Salg'tarjen, RAk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez€st Igy ke benyUjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:
Hajnal Sendor Mery^s meghatalmazoft 2019. szeptember h6 04. napjen kefte cy6ri Jenos, 2660
Balassagyarmat, Kodely Zolten utca 13. szem abfti lakosnak a 2U9. evi helyi 1nkormenyzati
kepvisel6k 6s polgArmesterek vebszasen Balassagyarmat veros 08. szem(t egyeni
vehszt6ker,lercben kepvisel6jelAftke brten1 nyituenbftesba vebw a Sz'vegeg a
Bal assagyarm atiak*t Egyeshlet egye n i vAlaszt6ker\leti jel6ltjekenL

A HVB mege apltofta, hogy a Gy6ri Jenos nyilvenhrt^sba vetele i6nti kerelem a jogszabAlyokban
Emasztoft kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelenfts ajenbivek etadeseval t1ftent. A jelAlts6ghez
sztiksdges 6ru6nyes ajenhsok szema el6i a Helyi V4lasztAsi lroda Vezet6je eftal mege apitoft 16 db
ajenbst.

A fentiekre tekintettel Gy6ri Jenosnak a 2U9. evi helyi 6nkormenwati kepvisel'k 6s polg'rmesterek
velasztesen Balassagyarmat vdros 08. szem1 egyeni vebszt'ker1lercben kepvisel'jel1ftkent bft'no
nyilvAntaftesba vetele a rendelkez' reszben foglaltak szeint megtaft'nt.

A harcrozat a helyi ankormAnyzati k6pvisel6k 6s pobermesterek vdlaszt6sdr6l sz6l6 2010. 6vi L..
tdNeny 8. $ (3) bekezd€s a.) pontjen 6s a 9. $ (1) bekezd6s6n, a vAlasztdsi eljdrasrdl sz6l6 2013.6vi
XXXVI. t1Neny (tovebbiakban: Ve.) 10. *an, a 124-127. S-ain, 132. *en, a jogotvoslatr6l sz6l6
Hjekoztat& a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. g-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 bizottseg ftjekoztatja a kerehez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelyseft'sre hivatkozes, illetue a vdlasztdsi bizoftseg m'tegel'si jogk1rben hozott dontese), a
fellebbez's beny16'jenak nevet, lakcimet Fzekhelyet) es - ha a lakcimebl Gzekhetyet't) etter -
postai eftesitesi clmeL a fellebbezas beny1jt6jdnak szemelyi azonosit6jeL i etve ha a k1ffAld'n 6116,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 vebszt5poqer nem rendelkezik szem'lyi azonosit6val, a
magyar allampolgArseget igazol' okirat'nak tipuset 6s szemet, vagy jeldl6 szervezet vagy mes
szervezet esefdben a bir1segi nyilvantaftasba veteli szAmeL A fellebbezes hrtalmazhatja
beny,I'jenak telefaxszdmdt vagy elemronikus levelclmeL i efileg kezbesitesi megbizoftj1nak nevet
es bbfaxszemet vagy elektronikus levebimdt.
A bizoftsdg Ejekoztatja tov6bb6 a kerehez^t, hogy a fellebbezes a velasztasi bizoftsag
ha6roza6nak meghozabhig visszavonhat', ugyanakkor a vehsztAsi bizotseg az euere hivatalb'l
folytathatja.


