HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
402019.(1X.09.) HVB h ate r o z a ta
Heredi Pel 7-soltnenak, a Magyar Munk6sp6rt

egyani velaszt6keriileti ieliiltianek nyituentarasba vetel6r6l

A

Heftdi Pel zsoltn6; .2660
Munk6spart iel6lqet
Magyar
lakost,
a
alafti
36.
szAm
Fey
Andres
uba
Batassagyiimat,
batassagyarmati Hetyi vetasztesi Bizotbeg (tovSbbiakban: HVB)

Balassagyarmat teteplitesen a 07. szAmt velaszt6keriiletben nyilventartesba veszi.

Ezzet egyidejtleg a Vebszftsi Bizottseg

a

iel1ltet a dant'srdl arleslti.

annak meghozataatd szemftott harom (3) napon belIl - a k1zponti neviegyz'kben
szerepl, vebszt'poqer, jet'lt-, jetAl, szeNezet, bvebba az Agyben 6rinteft termeszetes 6s iogi szemely,

A haarozat etlen

-

jogi
izem6lyis6g n5lkuii szervezet szemelyesen, levetben a Helyi Velasz6si Bizoftsegnel e660
'Bitassagyarmat,
nek^czifejedetem ut 12. szed, rcbfaxon (06.3F300-782) vagy elektronikus lev6lben

(vatasztis@batassagyarmat.hu), jogszabetys*tesre hivatkozessal, illetve a velasztesi bizoftsAg
n,negercsi jogkAr'ben hozoft ddnt4se ellen, ilterckmentesen fellebbezest ny1jthat be a N6gred Megyei
Terut;il Veh;zftsi Bizofts1gnak (3100 Satg1taien, Rek1czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbeze$ 1gy ke
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember hO 12. napi^n 16,00 6raig megerkezzen

lndokol6s:
Dr. Frankfufter Zsuzsanna meghatalmazott 2019. szeptember h6 06. napjen kefte Heredi Pel Zsoltn6,
2660 Batassagyarmat, Fey Andres utca 36. szam alatti lakosnak a 2019.6vi helyi
'nkormenyzati
egyeni
sz6m0
pobermesterek vebsztesen Balassagyarmat veros
k6pvisel6k
egyeni
MunkespAft
v^taszt6keratet'b;n i'pviset'jelaltke rcften, nyivenbftesba vetel6t a Magyar

07

6;

vel aszt6ke rU leti jel1ltje ke nt.

A

HVB meg6 apitofta, hogy

a

Heredi P6t zsoltn' nyilvSntaftesba v'tele irenu k'relem a

jogszab1tyokban i6masztoft kOvetetm1nyeknek megfelel, a beielentes aianbivek etadeseval bft6nt. A
'leiottsegniez
szrksdges 1ruenyes aienhsok szema el6ri a Helyi velasztesi hoda vezetoie 6ltal

meg'llapltoft 1 5 db.ajenhst.

fentiekre tekinteftet Heredi Pel Zsoftnenak a 2019. 6vi helyi Ankormenyza kepviselok 6s
pouermesterek vetaszasen Batassagyarmat varos 07. szem(t egy'ni vehszt'keralet4ben
'ke;visel'jet'ftkeft
tAft,n, nyifuenhftesba vetele a rendelkez' reszben foglaltak szerint megtdt-tent

A

hat'rozat a helyi ,nkormenyzati k6pviset6k 6s poqermesterek velaszteser6l sz'l6 2010. 6vi L.
6vi
e) b;kezd6s a) fontiSn 6sa9. S () bekezdesen, a vabsz6si eli1resr1l sz6l6 2013
szOl6
a
XXXV\ taitiiq (tov1bbiakbdn: ie1 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, iogorvoslatr1l
EjekoztuEs a'Ve. 10. S P) bekezdes'n, 221. S-en, 223. es 224. $-ain, a 307/P S (2) bekezdes c)
pontj6n, 6s az ilterckekrdt sz6l6 1990. evi Xclll. t,rueny 33.5 (2) bekezd's 1.) ponuen abput'

A

t6N6ny 8. S

bizoftseg ftjekoztatja a kdrelmez1t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(ogszab6lys6rt6sre iivatkoz^s, iltetve a vebszasi bizoftseg medegel'si iogkohen hoz_o^ft dantese)' a
ieienoez1s nenyajtoj1nak nev6t, takcimet Gzekheue1 6s- ha a lakcimetol (sz6khelyercl) el6r - postai
eftesftesi cim6i,'a fettebbezes beny(rq1ienak szem6lyi azonositoieL illetve ha a kaff5ldon erc'
magyarorszegi iakcimmel nen rendetieiA v1laszt1po$er nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a
malgyar 61aipog1rseg& igazol1 o4ratAnak tlpuset 6s szemeL vagy iel6l6 szervezet va.gy mas
szirvezet eseieben a bir1sdgi nyitvdntartAsba veteli szemet. Afellebbezes tuftalmazhatia beny1it1ienak
tetefaxszemet vagy etet<troniku; tevetcinet, ittetdteg kezbesftesi megbizoftienak nev es blefaxsz1met
v agy ele ktro n i ku s lev'lci me t.
A 6izofts6g tej'koztatja bvebbe a kerehez1t, hogy a fettebbezes a velasztesi bizoftsttg hatdrozatdnak
meghoza{al1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszffisi bizoftseg az euerest hivatalb6l folytathatia.

A

