HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
42/2019.(X.09.) HVB h a t e r o z a t a
Kerekes Gebornenak, a Mi Hazenk Mozgalom
egyani velaszt6ker[leti jeliSftjanek nyilvAntarhsba vatel6r6l

A

balassagyarmati Helyi VebsztAsi BizoftsAg ftovebbiakban: HVB) Kerekes Geborn,6, 2660
a Mi Hazenk Mozgalom jeliiltjet
Balassagyarmat telepiilasen a 08. szem.i velas2t6kertletben nyilventaftesba veszi.

Balassagyarmat, Bazsik Keroly utca 7/2. szem alafti lakost,
Ezzel egyidejnleg a Vebszqsi Bizoftseg

a

jel6ltet a donrcsr6l 6ftesiti.

- annak meghozataat6l szemltoft herom (3) napon belul- a kazpon neviegyz'kben
szerepb vehszt6poqer, jelalt, jel6l6 szeruezet, tovAbbe az agyben erinteft termeszebs esiogi szemely,
jogi szemelyiseg nekttli szeruezet szemelyesen, levelben a Helyi velasz6si Bizoftsegnel (2660
Balassagyarmat, Rek^czi fejedelem 0t 12. szen, bbfaxon (06-3U300-782) vagy elektronikus bvelben
A haqrozat ellen

(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyserrcsre hivatkozessal, illetve a vebsz6si bizottsAg
melegeasi jogkAreben hozoft ddntese ellen, illet'kmentesen fellebbezest ny1jthat be a N6gred Megyei
Tenileti Velasztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6hien, Rek6czi 0t 36.) clmezve. A fe ebbezest 1gy ke
benyijtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokol6s:
Kerekes Geborne 2U 9. szeptember h6 06. napjen k6fte a 2019. evi helyi ankormenyza kepvisel6k 6s

pobermesterek velaszqsen Balassagyarmat veros 08. szamt egy'ni vebszt'kerabrcben
kepvisel'jel'ftkeft tarrcnd nyilvAnta,Tesba vetel't a Mi Hazenk Mozgalom egyeni velaszt6keraleti
jelaltjekent.
A HVB megA apitotta, hogy a Kerekes Gebome nyilvenbft^sba veteb irenti kerelem

a

jogszab^lyokban

qmasztoft kovetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenblvek ebdeseval t6ft6nt. A ieldl$eghez
szrikseges eNenyes ajenasok szema el6ri a Helyi Velaszt^si lroda Vezet5je Altal mege apitott 16 db
ajenbst.

fentiekre tekintettel Kerekes Gebornenak a 2019. 6vi helyi 1nkormenyzati kepviseldk 6s
poqermesterek v^laszt'sen Balassagyarmat v^ros 08. szemq egyeni vebszt'keruleteben
kepvisel1jel6ltkent fift6n0 nyilvenbftesba veEb a rendelkez' reszben foglaltak szerint megtaftenL

A

kepviselak es poqermesterek velaszftserd sz6l6 2010. 6vi L.
A haarozat a helyi
pontjen
'nkorm'nyzati
6s a 9. S () bekezdesen, a velasztesi euerAsr1l sz6l6 2013. 6vi
rcrveny 8. 5 G) bekezdes a.)
XXXVI. torveny (ovebbiakban: Ve.) 10. *en, a 124-127. $-ain, 132. S-en, a iogoNoslatr6l szol6
Ejekozhtes a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. *en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes c)
pontjen, 6s az i etekekr'l szol6 1990. 6vi Xclll. toNeny 33.5 e) bekezdes 1 .) ponlen ahpul.
A bizoftseg ftjekoztatja a kerehez^t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Aogszabelyserrcsre hivatkozes, illetve a vehsztesi bizoftseg meflegercsi iogkarben hozoft dantese), a
fetlebbezes beny1jbjenak nevet, lakcimet Gzekhelye\ es - ha a lakcim€t6l (sz6khely6tdl) elter - postai

erfesifesi clmet,

a

fellebbezes beny(rjt'j'nak szemeryi azonosircieL

ietve ha a kulfoldan

616,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez' vehszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosltoval, a
magyar Sllampolgdrseget igazol' okirat1nak tipuset es szemet, vagy ielAl5 szeNezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6segi nyituenbftesba veteli szemet. Afellebbezes taftalmazhatja beny0jt6jdnak
telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, i etdleg k6zbesi6si megbizoffjenak nevet 6s telefaxsz4mdt
va gy elektron i ku s level cl meL
A bizoftseg ajekoztatja tov'bbA a kerelmez^t, hogy a fellebbezes a vebsztesi bizoftsdg hatarozatdnak
meghozatal'ig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztAsi bizofts^g az eljere$ hivatalb'l tolytathatia.

