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KASP ART jetiitaszeruezet kompenzeci6s t istajenak
n y i lve nh r6sba v6tel6r6l

A batassagyarmati Helyi Vetaszasi Bizoftseg ftovebbiakban: HvB) a MAGYAR MUNKASPART
jeliilaszervezet balassagyarmati kompenzeci6s Iist6j6t 7 f6vel nyilvdntart^sba veszi.
Ezzel egyidejoleg a HVB

a

jel6l6 szervezet kepviseldjet a d1ntesr6l 1ftesiti.

A haterozat ellen - annak meghozataatd szemibtt herom (3) napon belul - a kozponti neujegyzekben
szereprc velasztapoqer, jel6lt, jel0l6 szeruezet, bvebbe az agyben erinteft termeszebs es jogi szemely,
jogi szemelyiseg nekiili szeNezet szemelyesen, levalben a Helyi VAlasztesi Bizoftsegnel (2660
Balassagyarmat, Rek5czifejedelem ()t 12. szen, bbfaxon (06-3U300-782) vagy elektronikus lev'lben

(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysertesre hivatkozdssal, illetve a vebszasi bizoftseg
merbgel'si jogkareben hozott dontese ellen, illetekmentesen fellebbez6st ny0jthat be a N6gred Megyei
Terule Vehsz6si Bizoftsegnak (3100 Salg6tarj6n, Rek5czi At 36.) cimezve. A fe ebbezest 1gy ke
beny(tjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

!_&-w:
A MAGYAR MUNKASPART jetal1szeNezet meghatalmazoft k'pvisel'je 2019. szeptember
bejelentette a jel,l'szervezet balassagyarmati kompenzeci5s lisftjet 7 fdvel.

06. napjen

A helyi ankormAnyzati kepviserck es pobermesterek v'lasz6ser6l sz6l6 2U0. evi L. taNeny 5. S e)
bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat telepurcsen a kompenzeci1s lis6n megvelaszthat6k
szema 3 f6, ez6ft a vebszffisi e\eresr1l sz'l6 2013. 6vi XXXVI. toNeny (ov^bbiakban: Ve.) 129. S e)
bekezdese alapjen a fist6n h'romszor annyi jel1ft e ithat6, mint a kompenzeci's lisftn megszerezhet'
mandefumok szema, tehAt 9 jelaft. A lista^lfiEs e rendelkezeseknek megfelel.
A 10. S () bekezdese eftelmeben a 10.00Lnelbbb lakos1 bbpubsen kompenzeci's lis6t az a iel6l6
szervezet 1llithat, amely a telepalds egyeni v^laszt6keriileteinek tabb mint fel'ben ieldltet e itoft,
Balassagyarmaton legahbb 5 jel'ltet. A 11 . $ (1) bekezdese alapien azok a iel6l6 szeNezetek, amelyek
az egy'ni vAlaszt'keruletek tobb mint fel'ben kdzas egyeni jelaftet e itoftak, kazos kompenz1ci6s listet
e ithatnak.
A HVB a velaszasi eueresr1l szOl6 2013.6viXXXV\. bN6ny (tovAbbiakban: Ve.) 129. S-a, a 130. S-a,
a 132. g-a 6s a 307/1. S ( )-(3) bekezdese alapj1n nyilv'ntaftesba veszi 6s a nyilvenbrt'sba veEh6l
szol' igazoast kiadja.

A haterozat a helyi 5nkormenyzati kepvisel1k es po@ermesterek vebsztesAr6l sz6l6 2010. 6vi L.
6Neny 5. S e) bekezdes a) pontjen es a 10. S ft) bekezdesen, a velaszt4si e\erasr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. t,Neny (tov,bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. $-ain, 132. S-en, a iogoNoslatr'l sz6l6
Hjekozhtes a ve. 10. S P) bekezdesen,221. S-en, 223. es 224. S-ain, a 307/P. $ (2) bekezdEs c)
pontj'n, 6s az illetekekr'l sz'l6 1990. eviXclil. bNeny 33.5 e) bekezdes 1 .) ponuen ahpul.
A bizoftseg Ejekoztatja a kerehezot, hogy a fellebbezesnek tattalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(jogszabelys'ftesre hivatkozes, illefue a v6lasztdsi bizoftseg merlegercsi jogkarben hozott danrcse), a
fetlebbezes beny1jt'jenak nevet, hkcinet Gzekhelyel es - ha a lakclmdt6l 6zekhelyet6l) elrcr - postai

eftesircsi cimeL a fellebbezes beny1jt6j'nak szemelyi azonositoieL ietve ha a kulf,ldan erc,
magyarorszegi hkclmmel nem rendelkezd v^laszt6poqer nem rendelkezik szem'lyi azonositoval, a
magyar e ampolgerseget igazol6 okirat^nak tipuset 6s szAmAt, vagy iel6l6 szeruezet vagy mas
szervezet eset'ben a bir'segi nyilvAntaft^sba veteli szemet. A fellebbezes taftalmazhatja beny(tibienak
tetefaxsz,met vagy elektronikus levelcln6t, ilet'leg kezbesitesi megblzoftj^nak nevet 6s telefaxszdmdt

vagy elektroniku s levalcimet.
A bizoftsAg Hjekoztatja tov^bbe a kerelmez6t, hogy a fe ebbezas a velasztAsi bizoftseg haarozatAnak
meghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztesi
.euerest h ivatalb6l folytath atja.
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