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55/2019.(lX.0S.) HVB h a t e r o z a t a
a Sziivets6g a Balassagyarmatiak6rt Egyesulet jeliSlaszervezet kompenzeci6s listAjenak

nyi I ve nta r6sba v6te I 6rOI

A balassagyarmati Helyi VAlasz6si Bizottsag ftovebbiakban: HVB) a sziivetseg a
Balassagyarmatiakert Egyesiilet jeliildszervezet balassagyarmati kompenzeci6s listajdt 9 f6vel
nyilventaftesba veszi.

Ezzel egyidejtbg a HVB a jebl6 szervezet kepvisel6j6t a dontesr6l artesiti.

A haterozat ellen - annak meghozataatd szemitoft herom (3) napon beltil - a kozponti neviegyzekben
szereplo v^laszt'polg'r, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebbe az ugyben erinteft termeszetes 6s jogi szemely,
jogi szemalyiseg nelk\li szeruezet szemelyesen, levalben a Helyi vAlasz6si Bizoftsagnel e660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelen 0t 12. szAm), telefaxon (06-3&300-782) vagy elektronikus lev'lben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyserrcsre hivatkozessal, illetve a vabsztesi bizoftseg
melege6si jogkoreben hozoft dontese ellen, ilbrckmentesen fellebbeze$ ny0jthat be a N6gred Megyei
Teruleti Velaszt'si Bizofts^gnak (3100 Salg6tarj^n, RAkOczi 0t 36.) cimezve. A fellebbezed Igy kell
beny(tjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig negerkezzen.

!_&-w:
A Szovelseg a Balassagyarmatiakeft Egyesulet jel5laszervezet meghatalmazott kepvisel6je 2019.
szeptember 09. napjen bejelentefte a jel5l6szervezet balassagyarmati kompenzeci's lNejet 9 f'vel.

A helyi 
'nkormenwati 

kepvisel6k 6s poqermesterek velasz6serd sz'l6 2010. evi L. taru6ny 5. S e)
bekezdes a.) pontja alapjen Balassagyarmat teleptll'sen a kompenzeci's listAn megvalaszthat6k
szAma 3f6, ezeft a vAlasztesi e\eresral sz6l6 2013.'viXXXVI. toNeny (bvebbiakban: Ve.) 129. S e)
bekezdese alapjen a fis6n heromszor annyi jelalt 5 lthat6, mint a kompenzeci1s liden megszerezheto
manddtumok szdna, bhet I jel6lt. A listae i6s e rendelkezeseknek megfelel.

A 10. S 0 bekezdese efteheben a 10.000-nelbbb lakos0 telepubsen kompenzeci's lis6t az a jebrc
szeNezet e ithat, amely a telepttl's egyeni vehsztokeriileteinek tabb nint febben jelaltet e itoft,
Balassagyarmaton legaabb 5 jel'ltet. A 11. S 1) bekezdese alapjan azok a ielol' szeNezetek, amelyek
az egyeni velaszt6ketuletek tdbb mint febben kozas egyeni jel1ftet e itoftak, kazos kompenzAci6s listet
e lthatnak.

AHVB avAlaszasi elji)rAsrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. toryeny (tov4bbiakban: Ve.) 129. $-a, a 130. $-a,
a 132. *a 6s a 307/1. S ()-(3) bekezdese alapjen nyilvAntaftesba veszi 6s a nyilvenhftesba vetelrdl
sz6l6 igazol6st kiadja.

A haterozat a helyi hnkormenyzati kepvisel5k es poqermesterek vebszaserd sz6l6 2010. 6vi L.

rcNeny 5. S e) bekezdes a) pontjAn 6s a /0. S () bekezdesen, a vehszftsi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. tarueny $ovdbbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. $-ain, 132. $-5n, a iogorvoslatrdl sz6l6
Hjekozhffis a Ve. 10. S G) bekezdAsen, 221. $-6n, 2n. es 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes c)
pontjen, es az i erckekr6l sz6l6 1990. eviXCl .6Neny 33.5 Q) bekezdes 1.) ponti1n alapul.

A bizottseg t46koztatja a kerelmez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapiet
(jogszabelyserrcsre hivatkozes, illetve a vebszt^si bizoftseg merlegercsi jogkdrben hozott donrcse), a
fe ebbezes benyIjbjenak nevet, lakcimet \zekhelyet) 6s - ha a lakclm6t6l (sz6khely6t6l) elt6r - postai
6rfesit6si clmet, a fellebbezes beny(46jenak szemllyi azonosit6jAt, illetve ha a kAffAldon 616,

magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez' vehszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar allampolgArseget igazol' okirat'nak tipuset es szemet, vagy jelal1 szeNezet vagy mes
szervezet eseteben a blr6segi nyilvenhftesba vetefi sz^meL Afe ebbezes hftalmazhatja beny'ftqenak
telefaxszem& vagy elektronikus levelclmet, i et'leg kezbesitesi negbizoftjenak nevet es bbfaxszemAt
vagy elektronikus bvebi met.
A bizoftsAg Hjekoztatja bvebbe a keremez^t, hogy a fe ebbezes a vehsztesi bizoftsag ha6roza6nak
meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlasztdsi bizottsdg az euerest hivatalb6l folytathatja.


