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32/2019.(1X.06.) HVB h a t 6 r o z a ta
Bojtos Zsoftnak, a Mi Hazenk Mozgalom

egyeni velaszt6ke ileti jeliiltjenek nyilvenhftesba v'6tel'6r61

A balassagyarmati Helyi V6lasz6si Bizofts^g (ovebbiakban: HVB) Bojtos Zsolt, 2660
Balassagyarmat, lrAnyi Deniel utca 32. szem ahfti lakost, a Mi Hazenk Mozgalom jeliiltjet
Balassagyarmat telepiil6sen a 06. szemt velaszt6keriiletben nyilventartAsba veszi.

Ezzel egyidej1leg a Velaszftsi Bizoftseg a jelaltet a dontesr1l 
'fteslti.

A ha6rozat ellen - annak meghozahbt'l szemitoft heron (3) napon beliil - a kdzponti
nevjegyzekben szerepl' v1laszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, tov6bbd az ugyben 

'rintefttermeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem'lyis6g nekiili szervezet szemelyesen, levelben a Helyi
Velaszasi Bizottsegnal e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (tt 12. szem), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab1lyseftesre hivatkozessal,
illetve a vehszftsi bizoftseg medegebsi jogk'reben hozott d5ntese ellen, illetekmentesen fellebbezest
nyljthat be a N6gred Megyei Teruleti Vehszqsi Bizoftsegnak (3100 Salg1tarjen, RdkOczi (tt 36.)
cimezve. A fellebbez'st ,gy ke benyijtani, hogy az 2019. szeptember hO 09. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

lndokoles:

Bojtos Zsolt 2019. szeptember hO 06. napjen k6fte a 2019. evi helyi Ankormenyzati kepviselak 6s
polgArmesterek vebsz6sen Balassagyarmat veros 06. szeml egyeni v1laszt'kerAleteben
kepvisel'jelaltkent t6ft6nd nyilv'ntaft^sba vetel6t a Mi Hazenk Mozgalom egy6ni velaszt'keraleti
jelaltjekent.

A HVB mege apltotta, hogy a Bojtos Zsolt nyilvenbftesba vetele irenl kerelem a jogszab'lyokban
Emasztoft kAvetelmenyeknek megfelel, a bejelent6s ajenbivek etadeseval t1ftent. A jelAltseghez
sz{iks6ges ervenyes ajenhsok szema el6ri a Helyi VAlasztesi hoda Vezet5je 6ltal mege apitott 15 db
ajenEst.

A fentiekre tekintettel Bojtos Zsoltnak a 2019. 6vi helyi dnkormenyzati kepvisel1k es polgArmesterek
velasz6sen Balassagyarmat veros 06. szem1 egyeni velasztokerilleteben kepvisel6jeldltk6nt t6ft6no
nyilvenhftesba vetele a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megtorrcnt

A haffirozat a helyi 5nkormenyzati k5pvisel6k es pobarmesterek valasz6sard sz5l6 2010. 6vi L.
rcNeny 8. S P) bekezdas a.) pontjan 6s a 9. S () bekezdesen, a vehsz6si eueresr6l sz6l6 2U3. evi.
XXXVI. fiNeny ftovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr6l sz'l1
ftjekoztaas a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 2n. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen,6s az illerckekral sz6l6 1990.6vi XClll. t1ryeny 33.5 e) bekezdes 1.) ponIen alapul.

A bizoftsAg tAjekoztatja a kerehez5L hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbez+s jogalapjet
Aogszabelys,tesre hivatkozes, illefue a vebsz6si bizottsAg merbgel'si jogkorben hozott dantese), a
fellebbez's beny0jbjenak nevet, lakcimet (sz6khely6t) 6s - ha a lakcin6t6l (szekhelyet6l) elt6r -
postai 6ttesltesi cime| a fellebbezes beny(tjt1jAnak szem6lyi azonosf@eL i etve ha a klffAld1n 616,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 velaszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar elhmpoberseget igazol' okin6nak tiprcet es szemeL vagy jeldl1 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir1s^gi nyilvAntaftesba vete szemet A fellebbezes hftalmazhatja
beny0ft'jenak telefaxszemet vagy elektronikus bvebmeL i et6leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet
6s telefaxsze met vagy elektronikus levebl meL
A bizottsAg Ejekoztatja tov,bb1 a kerehezat, hogy a fellebbezes a vebsztAsi bizotseg
haftrozatanak meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlaszt1si bizoftseg az eueftst hivatalb6l
tolytathatja.
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