
HELYT vetnszrAg BtzorrsAc (HVB)
Balassagyarmat

5/2019.(VIll.30.) HVB h atd r o z ata
Fazekas Jdnosnak, a FIDESZ- Magyar Polgdri Szdve|;s,6g 6s a Kereszt6nydemokrata N6pp1rt

kdzds egyAni vdl aszt6keriileti jel6ltj6nek nyilvdnta ft4sba v*tel 6r6t

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg (tovdbbiakban: HVB) Fazekas Jdnos, 2660
Balassagyarmat, Bercsdnyi utca 26. szdm alafti lakost, a FIDESZ - Magyar Polgdri Sz6vefs€g 6s a
Kereszt6nydemokrata Ndppdrt k6zds jel6ltj6t Balassagyarmat telepiil1sen a 01. szdmt
valaszt6 kerii letben ny i lvd ntartdsba veszi,
Ezzel egyidejAleg a V1lasztdsi Bizottsdg a jel1ltet irtesiti.

A hatdrozat ellen - annak meghozataldt1l szdmitoft hdrom (3) napon beliit - a klzponti
ndujegyz1kben szerepll vdlaszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szevezet, tovdbbd az t)gyben 1rintett
termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szeruezet szem6lyesen, lev1lben a Helyi
V1lasztdsi Bizoftsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdk1czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus levAlben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabdlys6rt1sre hivatkozdssal,
illetve a vdlasztdsi bizottsdg mdrlegel1sijogkdrdben hozott dOnt1se ellen, illet6kmentesen fellebbez6st
ny1jthat be a N6grdd Megyei Terrileti Vdlasztdtsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarjdn, Rdk6czi 0t 36.)
cfmezve. A fellebbez6st 1gy kell beny0jtani, hogy az 2019. szeptember h6 02. napj1n 16,00 6rdig
meg6rkezzen.

Indokol6s:

Csach G6bor Lhrdnt kdz6s meghatalmazott 2019. augusztus h6 27. napj1n k6rte Fazekas Jiinos,
2660 Balassagyarmat, Bercsdnyi utca 26. szdm alatti lakosnak a 2019. 6vi helyi ankormenyzati
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztdsdn Balassagyarmat vdros 01. szdml egyAni
vdlaszt6keriiletdben kdpviseldjeldltk6nt t6ft6nd nyilvdntaftlsba v6tel6t a FIDESZ - Magyar Polgdri
Szdvefsdg 6s a Keresztdnydemokrata N6ppdrt k1z6s egy6nivdlaszt6kertiletijel6ltjek6nt.

A HVB megdllapitotta, hogy Fazekas Jdnos nyilvdntaft1sba v6tele irdnti kdrelem a jogszabdlyokban
tdmasztott kOvetelmdnyeknek megfelel, a bejelentis ajdnldivek dtad1sdval t6rt6nt. A jelblts6ghez
sziiks4ges 6ru6nyes ajdnl1sok szdma el6i a Helyi Vdlasztdsi lroda Vezet6je 6ltal megdllapitoft 17 db
ajdnlSst.

A fentiekre tekinteftel Fazekas Jdnosnak a 2019. 6vi helyi dnkormdnyzati kdpviseldk 6s
polgdrmesterek v1lasztds1n Balassagyarmat vdros 01. szdm(t egy6ni v1laszt1kertilet6ben
kApviselhjel1ltkdnt t6rt6n6 nyilvdntartdsba v1tele a rendelkezi r1szben foglaltak szeint megtdrtdnt.

A hatdrozat a helyi ankormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek v1lasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.

t6ru6ny 8 S(3) bekezd1sa.)pontj1n 6sa9. $(1)bekezd6s6n,avdlasztAsieljitrdsr6lsz6l62013.6vi
YKXVI. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. $-ain, 132. $-6n, a jogoruoslatrdl sz6l6
tdjdkoztatds a Ve. 10. $ (3) bekezd6s6n, 221. $-6n,223.6s 224. $ain, a 307/P. $ (2) bekezd1s c)
pontjdn,6s az illetdkekrdlsz6l6l990.6viXClll. t6ru6ny33.$ (2) bekezd1s 1.) pontjdn alapul.

A bizottsdg t1j6koztatja a kdrelmez6t, hogy a fellebbez1snek tartalmaznia kell a fellebbez1s jogalapjdt
(jogszabdlysdrtAsre hivatkozdts, illetve a vdlasztdsi bizottsdg m6riegel6sijogk1rben hozoft dOntdse), a
fellebbez4s beny1jt6jdnak nev6t, lakcfm1t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6tdl (sz6khely6t6l) elt6r -
postai 6rtesit6si cimdt, a fellebbez1s beny0jt6jdnak szemhlyi azonosit6jdt, illetve ha a k0lfdldOn 616,

magyarorszdgi lakclmmel nem rendelkez1 vdlasztdpolgdr nem rendelkezik szem6lyi azonosft6val, a
magyar 1llampolg1rsdgdt igazol6 okiratdnak tipusdt 6s szdmdt, vagy jel6l6 szervezet vagy mds
szervezet esetiben a bir6sdgi nyilvdntaftSsba vdteli szdmdt. A fellebbez6s tartalmazhatia
beny1jthjlnak telefaxsz1mdt vagy elektronikus lev6lcim6t, illetdleg k6zbesit6si megbfzottjdnak nev6t
6s telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcim6t.
A bizottsdg tdjdkoztatja tov1bbd a k6relmez6t, hogy a fellebbez6s a v6lasztdsi bizoftsdg
hat1rozatdnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizottsdg az eli1rdst hivatalb6l

##.[m
\Qu.#iH*u*c

folytathatja.


