HELYT VALASZTAST B\ZOTTSAG (HvB)

Balassagyarmat

38nU9.(1X.09.) HVB h a t e r o z at a
Ghebali KenzAnak, a Magyar Munkespett
egyani vAlaszt6keriileti ielatltianek nyituentaftesba vatelarol

A

balassagyarmati Hetyi VAtaszftsi Bizottsag ftovebbiakban: HvB) Ghebali Kenza, ,2660
Batassagyarmat, Mikszeth K€lmen urca 10. 2/5. szem ahtti takost, a Magyar Munkespeft iel6lti6t
Batassigyarmat tetepiilasen a 04. szemt vehszt6kerfiletben nyilventartesba veszi.

Ezzet egyidejfrleg a Vebszftsi Bizoftseg a iel6ltet a donrcsr6l aftesiti.
annak meghozatal^td szemibtt herom (3) napon belAl - a k'zponti neviegyzekben
szerepl, vebszt6pouer, jetalt, jet6l6 szeNezet, bvebbe az agyben erinteft term^szercs es iogi szenqly,
jogi
izem6tyis6g n'tkaii szervezet szemetyesen, bveben a Helyi Vehszftsi Bizottsegnel (2660
'Bitassagyarmat-,
Rek1czifejedelem 0t 12. szdm), tetefaxon (0636300-782) vagy elektronikus lev6lben
agyarmat.hul, jogszabAtys*tesre hivatkozessal, illetve a v1lasz6si bizoftsAg
1valaszfii@Oatass
'n6rteget6s7
jogkareiSn nozott aantise etlen, illetekmentesen fellebbeze$ ny(rjthat be a N1grAd Megyei
Terlt&i veh;ztlsi Bizoftsegnak (3100 Satg6tarien, Rekoczi 0t 36.) clmezve. A tellebbezast 1gy kell
benytjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napi^n 16,a0 6reig megerkezzen
A haarozat etlen

-

Ln-!-e-!-9-!-e,s:
Dr. Frankfufter Zsuzsanna meghatalmazoft 2019. szeptember h6 06. napien k6fte Ghebali Kenza, 2660
Balassagyarmat, Mikszdth Kdlmdn utca 10. 2/5. szem alafti lakosnak a 2019. 6vi helyi 5nkormenyzati

xepviset'k

ds

potg1rmesterek velasztesen Balassagyarmat

vehszt1kerutet1ben iepviset1jetaltke bften6 nyiyenhftesba vete6t
v ebszt6ke ra I eti

veros 04. sz6m0 egy,ni

a Magyar Munkespeft egyeni

jelaltje ke n L

A HVB megAttapitofta, hogy a Ghebali Kenza nyitvenhftesba vetele irenti kerebm a iogszabelyokban
Hmasztoft k1vetelm'nyeknek megfelet, a beietenrcs aianbivek ebdeseval bftent. A iel5ltseghez
szriks6ges 1rvenyes ajdnasok szdma et1i a Helyi Vdtaszt6si lroda Vezet1ie eftal mege apitoft 17 db
ajenbst.
A fentiekre tekinteftet Ghebali Kenzenak a 2019. 6vi hetyi Ankormenyzati kepvisel6k es polg'rmesterek
vetaszgsen Batassagyarmat veros 04. szem(t egyeni vebszt1keriileteben kepvisel6iel5ltk6nt t1fteno
nyiMentuftesba veteb a rendelkezA reszben foglaltak szerint megtorl'nt.

A haarozat a hetyi iinkormenyzati kepviset'k 6s poqermesterek vebsz6sAr6l sz6l6 2U0 evi L.
t6N6ny B. S G) b6kezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdesen, a velasz6si euerasr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXV| torvii1 (tov1bbiakban: ie.) 10. *en, a 124-127. S-ain, 132. *en, a iogoNoslatr5l sz6l6
Hjekozhtes a-Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224 i-ain, a 307/P S e) bekezdes c)
pontjdn, 6s az itletekekr6t sz't6 1990. evi Xctlt. torveny 33 5 e) bekezdes 1-) ponti^n alapul'
bizoftseg Ejekoztatja a keretmez^t, hogy a fetlebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapjAt
(ogszab6iys6tt6sre iivatkozEts, illetve a vetasztAsi bizoftseg nerlegercsi iogkarben hozo_tt dontese), a
nevet, lakcimet (szekhelye\ 6s - ha a lakcimethl 6zekhely6t1l) elt6r- postai
iettebbez1s benyttjtOjdnak
-a

A

fettebbezes beny0it6i6nak szemetyi azonosiqeL i etve ha a kalfoldon 616,
ertesftesi cim6i,
magyarorszegi takcimmet nem rendeliezI vehszt1pober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
nalgyar altaipotg1rseget igazot1 okira6nak tipuset es sz1met, vagy ielAl1 szeNezet va.gy mAs
szirvezet esei'ben a bir6sdgi nyilvdntaftesba vebfi szAmet. Afellebbezes taftalmazhatia benyl$oienak
tetefaxszemAt vagy elektronikus levdtcimet, illet'leg kezbesircsi megbizoftienak nevet 6s telefaxszamet
v agy e lektron i ku s

leve lci me t.

a k6relmez6t, hogy a fellebbezes a valasztesi bizoftseg ha6roza6nak
a vetasztAsi bizot6eg az euerast hivatalb1l tolytathatia.
visszivonhatI,
ugyanakkor
meghozaiAt1ig

A bizottseg ajekoztatja bvebbe

