
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

44nu9.(X.09.) HVB h a t 6 ro z a t a
Pet6i Met6nak, a Mi Hazenk Mozgalom

egyeni v,laszt6keraleti jel6ftj6nek nyilvantartesba vetel6r6l

A balassagyarmati HelyiV,laszasi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Pet6i MAt6, 2699 Szugy, Fey 0t 22.
szem ahtti lakost, a Mi Hazenk Mozgalom jeliiltjet Balassagyarmat teleprlasen a 02' szemo
velaszt6keraletben nyi lvenhrtasba veszi.

Ezzel egyidejfrleg a Velaszasi Bizoftseg a jel'ltet a dontesrd eftesiti.

A haqrozat ellen - annak meghozataat'l szenibft hAron (3) napon beltll - a kAzponti neviegyzekben
szerepb velaszt6poqer, jelalt, jelal' szeNezet, tovebbe az iigyben erinteft termeszetes 6s iogiszem'ly,
jogi szemelyiseg n'lkuli szeMezet szem'lyesen, levdlben a Helyi Vebszasi Bizoftsegnel Q660
Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem (rt 12. szAm), telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus lev€lben
(valasztas@balass agyarmat.hu), jogszabelys5ftesre hivatkozAssal, .illetve a vebsztAsi bizoftseg
netugercsijogkareben hozott dontese ellen, illetekmentesen fellebbezest ny1jthat be a Ndgred Megyei
Teraleti Vehszasi Bizoftsegnak (3100 Salg^tarjdn, Rekoczi (tt 36.) cimezve. A fellebbeze$ gy ke
beny|jtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

L@-re-!-e-s:

Pet'i Mate 2u9. szeptember ho 09. napjen k6fte a 2019. 6vi helyi ankormenyzati kepvisel6k es
poqermesterek velaszasen Balassagyarmat veros 02. szem() egyeni velaszt'kerubteben
kepvisel'jel'ftke ftft6n6 nyiMenhrffisba vetel't a Mi Hazenk Mozgalom egyeni vabszt6kerAleti
jel6ltjekent.

A HvB megelapltotta, hogy a Pet6i Mete nyituanbftesba veteb irenti kerelem a iogszabalyokban
Emasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejelenrcs ajAnl6lvek etadeseval t1ftent. A ielaltseghez
sz..iksdges eNenyes ajAnlAsok szdma e6ri a Helyi Vi)laszbsi lroda Vezet6je eltal meg1 apitott 15 db
ajAnEst.

A fentiekre tekintefte! Pet'i MAtenak a 2Ug. evi helyi 
'nkormenyzati 

kepviset1k 6s polgArmesterek
vebszffis'n Balassagyarmat veros 02. sz'm(t egyeni vebszt'kerub6ben kepvisel'iel1ltkent bft6nd
nyilventaft^sba vetele a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A hat1rozat a hetyi lnkormenyzati kepvisel1k 6s poQermesterek vehszteserd sz6l6 2010. 6vi L.

rcNeny 8. $ (3) bekezd's a.) pontien 6s a 9. $ (1) bekezdesen, a vebsztesi euerAsr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXV\. torveny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. *ain, 132. S-en, a iogorvoslatr6l sz6l6
hjekoztafts a Ve. 10. S (3) bekezdesen, 221. $-dn, 223. 6s 224. *ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, es az illerckekr1l sz6l6 1990. evi Xclll. rcNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontian alapul.

A bizoftsAg Hjekoztatja a kerelmez6t, hogy a fellebbez^snek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiAt
Aogszabetyseftesre hivatkozes, illetve a vAlasz6si bizotts\g medegel5si jogk5rben hozott d5ntese), a
iellebbez'is beny1jt6jdnak nev6t, lakcimet Gz6kheue0 6s- ha a lakcim6t6l Gzekhely6t6l) elt6r - postai

'ftesitesi 
cimet, a fettebbezes beny(tjt6j'nak szemelyi azonoslbieL ietve ha a k,lfAlddn eb,

magyarorszdgi takcimmel nem rendelkez' vebszt'po@er nem rendelkezik szemalyi azonosit6val, a

magyar 
'ltampolg^rseget 

igazot6 okiratAnak tlpusAt 6s szdmAt, vagy iel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6segi nyituenbftesba veteli szemet. A te ebbezes hrtalmazhatja beny0it6ienak
tetefaxszem vagy etektronikus bvebin6t, illet'leg kezbesitesi megblzoftjenak nevet es blefaxszemet
vagy elektron ikus leve6 net.
A bizoftseg Hjekoztatja bvebbe a kerelmez6t, hogy a fellebbezes a vehsztesi bizoftseg ha6rozat4nak
meghozah6ig visszavonhat1, ugyanakkor a vebsz6si bizoftseg az euere$ hivatalb6l folytathatia.


