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$nU9.(1X.09.) HVB h ate r o z a t a
a FIDESZ - Magyar Poberi Sz0ve's6g 6s a Keresztenydemokrata Neqpeft jeldl6szeruezetek

k6z6s kom penz'ci6s listajenak nyilvenhrtasba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vehsztesi Bizoftseg (ovabbiakban: HVB) a FIDESZ - Magyat Poqeri
Sz6vetseg 6s a Kereszt6nydemokrata N6ppart jelalaszervezetek balassagyarmati kaSziis
kompenzeci6s listajet I ftvel nyilventaftesba veszi.

Ezzel egyidejobg a HVB a jel6l6 szeNezetek kepviseldjet a dontesrd eftesiti.

A haterozat ellen - annak meghozataat6l szemibtt herom (3) napon belal - a kozponl nevjegyzekben
szerepl' velasztopobeL jelalt, jel6l6 szervezet, bvebbe az agyben einteft termeszebs es jogi szem6ly,
jogi szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyesen, levelben a Helyi V1lasz6si Bizoftsegnel e660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelem 0t 12. szAn), telefaxon (06-31300-782) vagy elektronikus lev5lben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseft6sre hivatkozdssal, illetve a vebsz6si bizoftsag
me egelasi jogkoreben hozoft dontese ellen, illetEkmentesen fellebbez1st ny0jthat be a N6gred Megyei
Terule Vebsz6si Bizoftsegnak (3100 Salgotarjen, Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest Igy ke
beny,jtani, hogy az 2019. szeptember ho 12. napjen 16,00 6rdig meg6rkezzen.

lndokoles:
A FIDESZ - Magyar PoUeri Peft 6s a Keresztenydemokrata Neppeft jelal6szeruezetek meghatalmazott
kepvisel5je 2019. szeptember 06. napjen bejelentette a jelaldszeNezetek balassagyarmati kazos
kompenzaci6s listAjAt 9 f6vel.

A helyi 5nkormenyzati kepvisel1k 6s pobermesterek vehszbserd sz6l6 2010. evi L. bNeny 5. S e)
bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat telepuesen a kompenzeci6s listan megvehszthat5k
szema 3f6, ez6ft a velasz6si elj6r6sr6l sz6l6 2013.6viXXXVI. toNeny (ovebbiakban: Ve.) 129. S G)
bekezdese alapjen a fistdn heromszor annyi jeldft e ithat6, mint a kompenzeci6s listen megszerezhet6
mandetumok szema, bhet 9 jel6lt. A lisbelfites e rendelkezdseknek megfelel.
A 10. S ft) bekezdese erbheben a 10.000-nel rcbb bkost telep1lqsen kompenzeci's list,t az a jel6l6
szeNezet e ithat, amely a telepi.iles egyeni vehszt6keruleteinek t6bb mint fel'ben jel,ltet elitott,
Balassagyarmaton legahbb 5 jelaltet. A 11. S 0) bekezdese alapjen azok a jelal6 szervezetek, amelyek
az egyeni vebszt'keraletek tobb mint felaben kozos egyeni jelAftet 

^Iitoftak, 
kozds kompenzAci6s listet

6llithatnak.

A HVB a vebszasi elj6resr6l sz6l6 2013. 6viXXXVI. tdrvdny (tovAbbiakban: Ve.) 129. $-a, a 130. $-a,
a 132. S-a 6s a 307/1. S fl)-(3) bekezdese alapjen nyilvenhft&ba veszi 6s a nyilvenhft^sba vetefal
szol6 igazoast kiadja.

A hatArozat a helyi 5nkormenyzati kepvisel5k 6s polg6rmesterek velasztaserd sz6l6 2010. 6vi L.'
brueny 5. S e) bekezdes a) pontjen 6s a 10. S () bekezdesen, a vebsztesi e\eresr6l sz6l6 2u3. evi
XXXVI. taNeny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. $-6n, a jogorvoslatr'l sz6l6
Hjekozhtes a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. $-5n, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes c)
pontj^n, 6s az i etekekr'l sz6l6 1990. evi XClll. tdrveny 33.5 e) bekezdes 1 .) ponqan alapul.

A bizoftseg Hjekoztatja a kerehez5t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjat
AogszabAlys'ft^sre hivatkozes, illefue a vehsztAsi bizoftseg merlegeesi jogkarben hozott donrcse), a
felebbezes beny0ft6jenak nevet, lakclmet 6zekhely60 es - ha a lakcim6t6l (sz6khely't6l) elter- postai
eftesitesi cimet, a fellebbezes benyul1jenak szemelyi azonosit6jlt, illetve ha a kalf)ldan erc,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez' v^laszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar elhmpolgerseget igazol' okiraEnak tipuset 6s szAmeL vagy jel6l6 szervezet vagy mas
szervezet eseteben a bir6sAgi nyilventaftesba vetel szAmet. Afellebbezes tartalmazhatja beny(tjt'jenak
telefaxszem vagy elektronikus bvebimet, i et'leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemet
vag y e le ktro n i k u s le ve lci me t.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbe a kerelmezat, hogy a fellebbezes a velasz6si bizoftseg haarozat^nak
meghozatal1)ig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizofts4g az eljArAst hivatalb6l folytathatja.


