HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
37/2019.(1X.09.) HVB h a t e ro z a t a
Mravik Tamesnak, a Magyar Munkespeft
egyani vAlaszt6keruleti jeldltjanek nyi lvenaftesba vetel6r6l

A

balassagyarmati Helyi Vehsztesi Bizoftseg (ovdbbiakban: HVB) Mravik Tamds, 2660
Balassagyarmat, Kenessey Albeft utca 5. szem ahfti lakost, a Magyar Munkespeft ieliilti€t
Balassagyarmat telepfrcsen a 03. szemrt velaszt6keruletben nyilventaftesba veszi.
Ezzel egyidej1bg a Velaszusi Bizottseg

a

jel'ltet

a donrcsrd eftesiti.

- annak meghozatabt'l szAmltoft herom (3) napon belul- a kozpon neviegyz6kben
szerepb velaszt'polgAr, jelalt, jelal6 szervezet, bvebbe az agyben erinteft termeszetes 6s iogi szemely,
jogi szemelyiseg nqlkiili szervezet szemelyesen, levelben a Helyi Vebszftsi Bizoftsegnal (2660
Balassagyarmat, Rak1czifejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-31300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyserrcsre hivatkozitssal, illetve a v^lasztesi bizoftsAg
merlegel'si jogkdreben hozoft danrcse ellen, illetekmentesen fellebbezast ny(tjthat be a NOgred Megyei
Tenileti Vehszt^si Bizoftsegnak (3100 Salg'tarj'n, Rek1czi (tt 36.) cimezve. A fellebbezest tigy keu
beny(rjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.
A haarozat ellen

Indokoles:
Dr. Frankfufter Zsuzsanna meghatalmazoft 2019. szeptember h6 09. napien kefte Mravik TamAs, 2660

Balassagyarmat, Kenessey Albeft utca 5. szem alatti lakosnak a 2U9. evi helyi dnkormenyzati
kepviselhk 6s poqermesterek vehszasen Balassagyarmat vAros 03. szemI egy6ni
vebszt'keruleteben kepvisel'jel'ftkent fittend nyilvenbft^sba veE6t a Magyar Munkdspeft egyeni
v e b szt6kerti I eti jebltje ke n t.

A HVB mege apitofta, hogy a Mravik Tamds nyilvenbftesba veteb irAnfi kerelem a iogszabelyokban
temasztott kavetehenyeknek megfelel, a bejelenrcs ajenbivek etadeseval toft6nt. A ieloltseghez
szikseges 6rvenyes ajenbsok szema el6ri a Helyi VSlasztAsi lroda Vezet6je eltal nege apltott 17 db
ajAnl6st.

A fentiekre tekintettel Mravik Tamesnak a 2019. 6vi helyi ankormAnyzati kepvisel6k 6s pobermesterek
vebsztesen Balassagyarmat veros 03. szi)m0 egyeni vebszt1kerabrcben kepvisel6jel5ltk'nt t6ft6n6

nyilvenhrqsba vetele a rendelkez6 r'szben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A hahrozat a helyi 1nkormdnyzati kepviselbk 6s pobermesterek vdlaszt1sdr5l sz6l6 2010. 6vi L.
bNeny 8. S G) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdasen, a vebszt'si eueresr1l sz5l' 2U3. evi
XXXVI. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-dn, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a iogorvoslatrdl sz6l6
Ejekozhas a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjAn, 6s az ille6kekr'l sz6l6 1990. 6viXclll. rcNeny 33.5 e) bekezdes 1.) ponIen ahpul.
A bizoftseg ftjekoztatja a k1relmez1t, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapiet
(ogszab'lys'rt4sre hivatkozAs, illetve a v^lasztdsi bizoftseg merlegel^si jogkdrben hozott donrcse), a
fe ebbezes beny(rjfijenak nevet, lakcimet Gzekhelyet) 6s - ha a lakcim6t6l (sz'khely6t6l) elrcr - postai

4rfesifesl cimet,

a

fellebbezes beny(rjthj'nak szem'lyi azonosircieL

ietve ha a kulfoldan

erc'

magyarorszegi hkclmmel nem rendelkez' vehszt6polgAr nem rendelkezik szem'lyi azonosit6val, a
magyar e ampolgers^get igazol, okiraqnak tlpuset es szdmdL vagy iel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir1sdgi nyilvdntaft^sba vetefi szemat. A fe ebbezes hftalmazhatia beny(tfioienak
telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcimeL i et'leg kezbesircsi megbizoftjanak nevet 6s telefaxszemet
vagy elektroniku s bvebi met.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbe a kerelmezat, hogy a fe ebbezes a velasztesi bizoftseg ha6roza6nak
meghozatal1ig visszavonhatl, ugyanakkor a vebszt1si bizoftseg az eljdrAst hivatalbdl folytathatia.

