
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

35/2019.(1X.09.) HVB h a t e r o z a t a
Kelmen Jenos Ferencnek, a Magyar Munkispett

egy6ni vAlaszt6kerhleti jelaltjenek nyi lvanhrtesba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vehszasi Bizoftsag (ovebbiakban: HVq Kamen JAnos Ferenc, 2660
Balassagyarmat, Madech utca 21. szem abfti lakost, a Magyar Munk^spert ieliiltiat Balassagyarmat
telepiil'sen a 01. szem0 velaszt6keriiletben nyilventuttAsba veszi.

Ezzel egyidejfileg a Vebszqsi Bizottseg a jelaltet a danrcsrdl frlesiti.

A haarozat etten - annak meghozatal't'l szAmitoft herom (3) napon belul - a k'zponti neviegyz6kben
szereprc vebsztopotg^r, jelalt, jetot, szeNezet, bvebbe az [igyben 

'inteft 
termeszebs es iogiszemely,

jogi szemetyiseg n6lkiiti szervezet szem6lyesen, lev€lben a Helyi Velasz6si BizoftsegnAl (2660

Balassagyarmat, Rek1czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-3+300-782) vagy elektronikus levelben
(vatasztas@batassagyarmat.hu), jogszab'lys'tt'sre hivatkozessal, illetve a vAlaszftsi bizoftseg
mertegeasi jogkoreben hozoft dontese ellen, illetekmentesen fellebbeze$ nytjthat be a N6gred Megyei
Teriilefi Velaszftsi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek'czi (tt 36.) cimezve. A fefiebbeze$ (Lgy kell
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokol6s:

Dr. Frankfufter Zsuzsanna meghatalmazoft 2019. szeptember hO 06. napi'n k6fte KAhen Jenos
Ferenc,2660 Balassagyarmat, MadAch utca 21. szem abfti lakosnak a 2019. 6vi helyi 5nkormenyzati
kepviset'k 6s polg'rmesterek vdlasztits6n Balassagyarmat vAros 01. szem(! egyeni
velaszt'keralercben kepvisel6jel1ftkeft fitten' nyilventaftesba vetelat a Magyar Munk6sp6ft egyeni
v eh szt'ke ra I et i jel 6ltje ke nt.

A HVB mege apitofta, hogy a Kemen Jdnos Ferenc nyilvAntaftesba vetele irenu kerelem a
jogszabAtyokban ftmasztoft kdvetehenyeknek megfelel, a bejelentes aj1nl1ivek ebdeseval t6ft6nt. A
jet'ftseghez szriks6ges 

'rvenyes 
ajanasok szdma el6i a Helyi Vebszasi lroda Vezetdie 6ltal

negAlapitott 17 db ajenast.

A fentiekre tekintettel Kehen Jenos Ferencnek a 2019. 6vi helyi ankormenyzati kepviserck es
potg^rmesterek valaszasen Balassagyarmat veros 01. sz^m1 egyeni vebsztokeraleteben
kepviset'jet'ftkeft bftenO nyilventaftesba vetele a rendelkez' reszben foglaltak szerint megtaft€nt.

A haarozat a helyi 
'nkormenyzati 

kepviselak 6s polg^rmesterek valasz6s'r6l sz5l6 2U0. evi L.

bNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezd6s6n, a vebszftsi e\eresrdl sz6l6 2013 6vi
XXXVI. toNeny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $5n, a 124-127. $-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr'l sz6l6
Mjekoztaas a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. 5 e) bekezdes c)
pontj^n, 6s az i etekekr'l sz6l0 1990. 6viXclll. taNeny 33.5 e) bekezdes 1.) ponuen alapul.

A bizoftseg ftjekoztatja a kerehez^t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapi1t
(jogszab yseftesre hivatkozAs, illetve a velaszbsi bizoftseg medegel1si jogk'rben hozott d6nrcse), a
fe ebbez's beny1jftjenak nevet, bkclm't (sz6khely60 es - ha a lakclm6t6l Fzekhelyercl) elt6r - postai

'ftesitesi 
cimeL a fellebbezes beny()jqenak szemelyi azonosft'ieL i etve ha a kAlf)ld1n el6,

magyarorszdgi lakclmmel nem rendelkez6 vehszt6polg'r nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampolgerseget igazol' okiraffinak tipuset es szemal vagy ielAl1 szeNezet vagy mas
szervezet eseteben a blrjsjgi nyiMenhftesba veteli szemet. Afellebbezes taftalmazhatja beny0jt6jenak
telefaxszem vagy elel<tronikus bveblm'L illetdleg k'zbesltesi megbizoftjenak nevet es blefaxszemet
vagy elektron ikus levalcimeL
A bizottseg Hjekoztatja bvebbe a kerelmezat, hogy a fellebbezes a v^lasztasi bizoftsag hatArozaanaq
meghozatatdig visszavonhat6, ugyanakkor a v1lasztdsi bizottsdg az eljerest hivatalb6l folytathatia.


