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43/2019.(1X.09.) HVB h a t e r o z a ta
Horueth Brigitenak, a Mi Hazdnk Mozgalom

egyen i velaszt6keriileti jelaltjanek nyi lvenarbsba vetel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vebszasi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Horueth Brigilta, 2660
Balassagyarmat, Achim Andres uba 2-4/3. szem alatti lakost, a Mi Hazenk Mozgalom jeliiltj6t
Balassagyarmat te/€pflrcsen a U. szemt velaszt6keriiletben nyilventartesba veszi.

Ezzel egyidejqbg a Vehszftsi Bizotts^g a jel5ltet a dontesral Atusiti.

A haftrozat ellen - annak meghozatabt6l szemibft hAron (3) napon belal - a kazponti nevjegyzAkben
szereprc vebszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az iigyben erinteft termeszetes 6s jogi szemely,
jogi szem6lyisdg nelkiili szeruezet szem6lyesen, bvelben a Helyi VAlaszftsi Bizottsagnel (2660
Balassagyarmat, Rekoczifejedelem 0t 12. szen, blefaxon (06-3U300-782) vagy elektronikus bvelben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyserbsre hivatkozessal, illetve a valaszasi bizotts'g
merbgelesi jogkAreben hozott dontese ellen, ilbrckmenteaen fellebbeze$ ny,jthat be a N'gred Megyei
Teraleti Vehszasi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjan, RAkOczi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest 0gy ke
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napj'n 16,00 6reig negerkezzen.

!_&-re.!_&:
HowAth Brigitta 2019. Ezeptember h6 09. napjen kefte a 2019. 6vi helyi ankormenyzati.kepviserck es
poqermesterek vebszt^sAn Balassagyarmat veros 04. szeml egyeni vAlaszt6kerabrcben
kepvisel6jeldltkent t5ften' nyilventaft^sba veterct a Mi Hazenk Mozgalom egyeni vehszt'ker1leti
jel6ltjekent.

A HVB mege apltofta, hogy a HoNeth Bigifta nyilvenhftesba vetele irAnti kerelem a jogszabelyokban
Emasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadesAval t6ft6nt. A jelolseghez
szr.iks6ges 6rv6nyes ajdnl1sok szdma el6ri a Helyi Vllaszt4si lroda Vezet5je eftal mege apitott 17 db
ajenHst.

A fentiekre tekinteftet HoNeth Brigift,nak a 201g. evi helyi Ankorm,nyzati k6pviset6k 6s poqermesterek
velasztesen Balassagyarmat veros 04. szem1 egyeni velaszt6keruletqben kepvisel6jeldltkent taftend
nyilventuftesba v'tele a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megtdftenL

A ha6rozat a helyi 1nkormenyzati kepvisel5k 6s poQermesterek vAlasztesAr1l sz6l6 2010. 6vi L.

brueny 8. $ (3) bekezd's a.) pontjan 6s a 9. S () bekezdesen, a vAlaszftsi eueresr6l szol6 2013. 6vi
XXXVI. tdNeny ftovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoryoslatr1l sz'l6
Ejekoztaas a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. $-6n, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, 6s az illetakekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. toNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjdn alapul.

A bizoftseg ftjekoztatja a kerelmez1t, hogy a fe ebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet

Aogszabelyseft'sre hivatkozAs, illetve a vebszt^si bizottseg meflegel'si jogkorben hozott dantese), a
fellebbezes beny(fi6jenak nevet, lakcimet 5zekhely$) es - ha a lakcimdt6l (sz'khely1t6l) elter - postai
1ftesitesi clmeL a fellebbezds benytfi'jenak szemelyi azonosit'jeL ietve ha a kalfdlddn eb,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vAhszt'polg^r nem rendelkezik szemelyi azonosft'val, a
magyar e ampoberseget igazol6 okirat'nak tlpus4t 6s sz^m^L vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir's^gi nyilventattesba vebfi szemet. A te ebbezes bftalmazhatja beny0jt6jAnak
telefaxszem vagy elektronikus levelcimet, illet'leg kezbeslt'si negbizoftjdnak nevet 6s telefaxszemet
vagy elektron ikus bvebi met.
A bizoftseg ftjekoztatja bvebbe a kerehez't, hogy a fe ebbez6s a velasztesi bizoftsAg haarozatenak
meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsz6si bizottseg az euere$ hivatalb6l folytathatia.
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