HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HvB)

Balassagyarmat
362019.(1X.09.) HVB h a te r o z at a
Balla Szabolcsnak, a Magyar Munkespett
egyani velaszt6keriileti jeliiltjanek nyilventar6sba v6tel6r6l

A

balassagyarmati Helyi Velaszasi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Ba

a

Szaholcs, 2660
iel6lti6t

Balassagyarmat, Arany Jenos utca 3. 1/3. szem abtti lakost, a Magyar Munkaspeft
Balassagyarm at telepiil6sen a 02. szem 0 vehszt6keriiletben nyilventartesba veszi.

Ezzel egyidejfrleg a Valasztesi Bizoftseg

a

jeldltet a dont'sr6l 6ftesiti.

- annak meghozataat'l szemibft herom (3) napon beliil - a kozponti neujegyzekben
szerepl, v^laszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az Agyben 6rinteft term6szetes 6s jogiszemely,
jogi szem6lyis6g nalklili szervezet szemelyesen, lev6lben a Helyi VdlasztAsi Bizofts1gndl (2660
Balassagyarmat, Rek^czifejedelem tt 12. szAm), telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus lev€lben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelys*tesre hivatkozAssal, illetve a vebszEsi bizoftseg
merbgeesi jogkoreben hozott dontese ellen, ille6kmentesen fellebbez'st nyljthat be a NOgrAd Megyei
Teraleti Vahszasi Bizoftsdgnak (3100 Salg6ta46n, Rek1czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbezest 1gy ke
beny(tjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig negerkezzen.
A haterozat ellen

Indokol6s:
Dr. Frankfufter Zsuzsanna meghatalmazoft 2019. szeptember h6 06. napjdn k6rte Balla Szabolcs, 2660

3. 1/3. szem alafti lakosnak a 2019.6vi helyi dnkormanyzati
poqermesterek vebsztesen Balassagyarmat veros 02. szdml egy6ni
velaszt'keriibrcben kepvisel6jel5ltkent t6ft6n' nyilvenhftesba vfieet a Magyar Munkespeft egyeni
Balassagyarmat, Arany Jenos utca

kepvisel'k

6s

va I a szt6 ke ra leti

je I 6 ltje k6 nt.

A HVB mege apltofta, hogy a Balla Szabolcs nyilventutasba v'tele irenti kerebm a jogszabelyokban
ftmasztoft k1vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenblvek Stades1val taft€nt. A jelaltseghez
szliks'ges 6ru6nyes ajenasok szema el6ri a Helyi VehsztAsi lroda Vezet6je eftal meg1 apitott 15 db
ajenEst.
A fentiekre tekintetlel Balla Szabolcsnak a 201 9. 6vi helyi ankormenyza kepvisel1k 6s poqArmesterek
vebsztesen Balassagyarmat vAros 02. szem(t egyeni vebszt1kerulet6ben kepvisel5jel1ltkent bft'no
nyifuenbft^sba vatele a rendelkezo reszben foglaltak szerint megtaftent.

A haarozat a helyi Ankormenyzati kepvisel6k es poQermesterek velasz6s1r6l sz6l6 2010. 6vi L.
rcNeny 8. $ (3) bekezd1s a.) pontjan gs a 9. S U) bekezdesen, a vebsztesi eliSresr6l sz6l6 2013 6vi
XXXV\. tdrveny Govebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. $ain, 132. S-'n, a iogoNoslatr6l sz6l6
ftjekoztaas a Ve. 10. S P) bekezdesen,221. *an,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontj6n, es az illerckekral sz6l6 1990. 6vi Xclll. taNeny 33.5 e) bekezdes 1.) ponuen alapul.
A bizotEeg Hjekoztatja a k'relmez^t, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezas iogalapiet
Aogszabeuseftesre hivatkozes, illetve a v1laszftsi bizoftseg nercgercsi jogkarben hozott dant6se), a
fe ebbezes beny(tjqenak nevet, lakclmet Gzekhelyeq es - ha a lakcimdt6l (sz€khelydt6l) elter - postai

6ftesit6si cimet, a fellebbezes beny1jt'jdnak szemalyi azonosibieL ietve ha a kalfaldon 616'
magyarorsz\gi lakclmmel nem rendelkezl v1laszt6polg1r nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampotg'rsegat igazol' okiratenak tlpuset 6s szemeL vagy iel6l6 szeNezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6sdgi nyilvAntartesba veteli szemeL Afe ebbezes bftalmazhatja beny1ibienak
telefaxszemet vagy elektronikus bvebinet, i et'leg k6zbesitesi megblzoftjAnak nevet es rclefaxszemat
vagy elektronikus levebimet.
A bizotts^g ajekoztatja tov'bbe a kerelmez^t, hogy a fellebbezes a vehszftsi bizottseg ha6rozatAnak
meghozatal6ig visszavonhat', ugyanakkor a velaszasi bizottsAg az euere$ hivatalb6l folytathatia.

