
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

41/2019.(1X.09.) HVB h ate r o z a ta
cael Mikl6sn,6nak, a Magyar Munkdsp6rt

egyani vAlaszt6keriileti jelailtjenek nyilvenhftesba vetercral

A balassagyarmati Helyi V^lasztAsi Bizofts6g ftovebbiakban: HVB) Gael Mikl6sn6, 2660
Balassagyarmat, Veres Pehe utca 23. szam alafti lakost, a Magyar Munkespert iel6lti6t
Balassagyarmat te/€parcsen a 08. szemt velaszt6keriiletben nyilvdntart6sba veszi.

Ezzel egyidejtbg a Vebszftsi Bizoftseg a jelaltet a donrcsrd erbslti.

A haqrozat ellen - annak meghozataatd szemibft herom (3) napon belal - a kozponfi neuiegyzekben
szerepl' v^laszt6pober, jel6lt, jelal6 szeNezet, bvebbe az ugyben 6inteft termeszetes 6s iogi szemely,
jogi szemelyiseg nelktlli szeNezet szemelyesen, bveben a Helyi V4lasz6si BizottsAgnel (2660
Balassagyarmat, Rek^czifejedelem 0t 12. szeO, rcbfaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysattesre hivatkozessal, illetve a v6lasztdsi bizoftseg
merlegel'si jogkoreben hozoft dantese ellen, ilbtekmentesen fellebbeze$ ny1jthat be a N1grdd Megyei
Teriileti VAlaszqsi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbez'st 1gy kell
benytjtani, hogy az 2019. szeptember hO 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokoles:

Dr. Frankfufter Zsuzsanna meghatalmazoft 2019. szeptember h6 06. napjen k6fte Gael Mikl6sn6, 2660
Balassagyarmat, Veres Pehe uba 23. szAm alafti lakosnak a 2019. evi helyi 1nkormenyzati kepvisel1k
es pobermesterek velasztAsAn Balassagyarmat veros 08. sz4mt egyeni vebszt6keruleteben
kepvisel'jelaltkent t'ften' nyiMentaftesba veb6t a Magyar Munkesp'ft egyeni vabszt6keraleti
jelaltjekent.

A HVB mege apitofta, hogy a Gael Mikl6sne nyilvAntaft^sba vetele iranti kerelem a jogszabelyokban
Emasztott k,vetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajdnl6ivek 6tad6sdval tdftent. A jeldftseghez
szriksdges 6ruenyes ajendsok szama el6ri a Helyi Vdlasztdsi lroda Vezet1je eltal mege apitoft 16 db
ajAnbst.

A fentiekre tekinteftel Gael Mikl'snenak a 2019. 6vi helyi 5nkormenyzati kepvisel1k 6s poqermesterek
velasz6sen Balassagyarmat veros 08. sz1m| egyeni velaszt6keriibteben kepvisel1jel5ftkent fift6n0
nyilvenhftesba vetele a rendelkez5 reszben foglaltak szerint megtorrcnL

A hatArozat a helyi ,nkormdnyzati kepvisel6k es pobermesterek vebszteserd sz6l6 2U0. evi L.

tdrv'ny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdesen, a vdlaszt6si eliSrdsr1l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. tdNeny (tovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. $-ain, 132. S-en, a iogoNoslatr6l sz6l6
ffijekozhtes a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. $-5n, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontj1n, es az i etakekrdl sz6l6 1990. 6vi XClll. tarveny 33.5 Q) bekezdds 1.) pontien ahpul.

A bizoftseg ajekoztatja a kerehez^t, hogy a felebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapiet
(jogszabelyseftesre hivatkozes, illetve a vehszasi bizoftseg merlegel'si jogkdrben hozott ddntese), a
fellebbezes beny1lojenak nevet, lakcimet (szekhelye\ 6s - ha a lakcimet6l Gzekhelyet6l) elrcr- postai

'ftesltesi 
cimeL a fellebbez^s beny(rjt6jenak szem€lyi azonoslqet, illetve ha a kaffaldon erc,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez1 vehszt'polgAr nem rendelkezik szemalyi azonosit'val, a
magyar e ampolgArseg igazol6 okira6nak tlpuset es szemeL vagy iel6l6 szeruezet vagy mAs
szeNezet eseteben a bir1sAgi nyilvhntaftesba veteli szemet. Afellebbezes taftalmazhatja beny0it6i6nak
telefaxsz'met vagy eleldronikus levelclmet, i etaleg k4zbesitesi megbizoftj'nak nevet 6s telefaxszemet
vag y e I e ktro n i ku s le velc i me L

A bizoftsAg Hjekoztatja tov'bbe a karelmezdt, hogy a fellebbez's a ve]€'sztlsi bizoftseg haarozatAnak
meghozatahig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztlsi bizoftsdg az euere$ hivatalb6l folytathatia.


