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39/2019.(1X.09.) HvB h at e r o z at a
J6nes Kornelnak, a Magyar Munkaspert

egyeni velaszt6keriileti jelaltjenek nyilvenhftesba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi VSlaszqsi Bizoftseg Govebbiakban: HVB) J6nds Korn6l, 2660
Balassagyarmat, Mad^ch liget 11. ep.2. lh.4/4. szdm alafti lakost, a Magyar Munkespeft iel6lti6t
Balassagyarmat telepill6sen a 05. szem.i vehszt6keruletben nyilvAntaft^sba veszi.

Ezzel egyidejnleg a Velaszqsi Bizoftseg a jelaltet a dantesr'l etbslti.

A haqrozat ellen - annak meghozatal4td szemitoft herom (3) napon belul - a kozponti neviegyzekben
szereprc vehszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbS az agyben erinteft termeszetes 6siogi szem€ly,
jogi szemelyiseg nelklili szervezet szemelyesen, lev6lben a Helyi VebsztAsi Bizoftsegnel e660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelem (tt 12. szam), telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus bvelben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab1lys'ttesre hivatkozessal, illetve a velaszta)si bizoftseg
nAdegel'si jogkareben hozoft donrcse ellen, ilbrckmentesen fellebbezest ny1jthat be a N6grdd Megyei
Teraleti VebsztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg'taien, Rek5czi 0t 36.) clmezve. A fe ebbezest ,gy ke
beny0jtani, hogy az 2019. szeptember hO 12. napjen 16,40 6reig megerkezzen.

lndokoles:
Dr. Frankfufter zsuzsanna meghatalmazoft 2019. szeptember h6 09. napien k6fte J6nas Korn6l, 2660
Balassagyarmat, Madach liget 11. ep. 2. lh. 4/4. szem abtti lakosnak a 2U9. evi helyi ankormenyzati
kepvisel'k 6s poqermesterek velaszhsen Balassagyarmat veros 05. szAm0 egy€ni
velaszt6ker(ileteben kepvisel'jel1ftke fift6n6 nyiMentaftesba vete6t a Magyar MunkAspeft egyeni
v e b sz tO ke ru I eti jel altje ke nt.

A HVB mege apitofta, hogy a J6nes Korn6l nyilventuftesba vetele irent kerebm a iogszabalyokban
temasztott kdvetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadaseval t6ft6nt. A ielalts1ghez
szriksdges eN'nyes ajdnl^sok sz6ma ercri a Helyi VebsztAsi lroda Vezet6je eftal mege apitoft 17 db
ajenHst.

A fentiekre tekinteftel J1nes Komehak a 2U 9. evi helyi 
'nkormenyza 

kepvisel1k 6s poqermesterek
v6lasztesAn Balassagyarmat veros 05. szemI egyeni vehszt1keriileteben kepvisel5ielOltkent t6ft6no
nyilvAntattesba vebb a rendelkezd reszben foglaltak szerint megtdftent.

A haftrozat a helyi ankormenyzati kepvisel6k es polgArmesterek vebszftserd szol6 2u0. evi L.

rcNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a L S () bekezdesen, a vehszqsi eli'resr'l sz1l6 2013. 6vi
XXXV\. tArveny (ovebbiakban: Ve.) 10. Yen, a 124-127. $-ain, 132. S-6n, a iogoNoslatr'l sz6l6
ftjekozhas a Ve. 10. S P) bekezdesen,22l. S-en, 223. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, es az illetekekrhl sz6l6 1990.6viXClll- taNany 33.5 e) bekezdes 1.) pon1en abpul.

A bizotbeg Ejekoztatia a kerelmez6t, hogy a fellebbez6snek tartalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Aogszab'lyseftesre hivatkozas, illetve a velaszasi bizoftseg medegelasi jogkorben hozott dontese), a
fettebbezes beny0ft6jenak neveL hkclmet Gzekhelyet) 6s - ha a lakcimet6l 6zekhelyet6l) elrcr - postai

'ftesircsi 
clmet, a fellebbezes beny(tjt'j^nak szemelyi azonosit6jeL illetve ha a ktllf1ldon erc,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vehszt'pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a

magyar ellampoqerseg igazol1 okira6nak tlpuset es szAmet, vagy ielAl1 szervezet vagy mas
szeNezet eseteben a bir\segi nyilvanhrtesba veteli szemeL A fe ebbezes hftalmazhatja benyIjtojenak
telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcimet, illethleg kezbesi6si megbizoftjanak nev6t 6s telefaxsz'mdt
vagy eledronikus lev6lci m6t.
A bizoftseg Hjekoztatja tovebbe a kerelmez6t, hogy a fellebbezes a vebszftsi bizoftsag ha6rozat,nak
meghozabbig visszavonhat1, ugyanakkor a velaszEsi bizoftseg az euerest hivatalb5l tolytathatia.
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