
HELYI VALASZTASI BZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

56nU9.(1X.09.) HVB h a t e r o z a ta
a Mi Hazank Mozgalom jeliilAszervezet kompenz6ci6s listajdnak

n y i lvd nta rtdsba v,6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Velaszasi Bizotts^g (tovdbbiakban: HVB) a Mi Hazenk Mozgalom
jelalaszervezet balassagyarmati kompenzecias listejet 5 f6vel nyilventaftasba veszi.

Ezzel egyidejtleg a HVB a jelal6 szeNezet kepvisel5jet a dontesrdl Atusitl

A haterozat ellen - annak meghozataat6l szemibft hArom (3) napon belul - a kozponti n6vjegyzekben
szered' velaszt'pober, jeldlt, jel6l6 szeNezet, tovebb' az Agyben erintett termeszebs es jogi szemely,
jogi szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyesen, lev€lben a Helyi Vebszasi Bizoftsegnel e660
Balassagyarmat, Rek^czifejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus bvelben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseftesre hivatkozessal, illetve a vAlaszt'si bizoftseg
merbgel'sijogkareben hozoft dontese ellen, illetekmentesen fellebbeze$ nyIjthat be a N6gr^d Megyei
Terule Vehszasi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rekoczi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest tgy ke
benyalanl hogy az 2019. szeptember h6 12. napjAn 16,00 6reig megerkezzen.

!-W:
A Mi Hazenk Mozgalom jelal1szeNezet meghatalmazoft kepvisel6je 2019. szeptember 09. napi'n
bejelentette a jel5l6szeruezet balasEagyarmati kompenzeci6s li$ajet 5 f6vel.

A helyi ankormenyzati kepvisel6k 6s poqermesterek velasztesAr6l sz6l6 2u0. evi L. toN1ny 5. S e)
bekezdes a.) pontja alapj'n Balassagyarmat telepiircsen a kompenzeci5s listen megv^laszthatok
szema 3f6, ez6fta velasztAsi eljAresr'l sz6l6 2013.6viXXXVI. taN6ny (ovebbiakban: Ve.) 129. S e)
bekezdese alapj'n a li$en heromszor annyi jelaft e lthat6, mint a kompenzeci's lis6n megszerezheto
mandAtumok szema, tehet I jel6lt. A lisbe ites e rendelkezeseknek megfelel.

A 10. S 0) bekezdese efteheben a 10.000-nel bbb lakos(t teleptil'sen kompenzeci,s listet az a iel0l6
szervezet e ithat, amely a telepulas egyeni vebszt'keriileteinek tobb mint feleben jeldlrct e lbft,
Balassagyarmaton legahbb 5 jeldltet. A 11. $ (1) bekezd6se alapiAn azok a iel6l6 szeNezetek, amelyek
az egydni v6laszt6kert)letek tobb mint fel^ben kAz^s egyenijeldltet 1llitoftak, kozas kompenzAci6s lis6t
e ithatnak.

A HVB a velasz6si euerlsrdl sz6l6 2013. 6viXXXVI. t6rv1ny (tovAbbiakban: Ve.) 129. $-a, a 130. $-a,
a 132. S-a es a 307/1. S (1)-(3) bekezdese alapjen nyilvenhrlesba veszi es a nyilventuftesba vetelrdl
sz6l6 igazo6st kiadja.

A hatArozat a helyi ankormenyzati kepviselbk 6s poQermesterek v6)lasz6ser6l sz1l6 2010. 6vi L.'
toNeny 5. S e) bekezdes 4 pontj'n 6s a 10. S 0) bekezdesen, a vAlaszasi elieresr5l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. bNeny (ovebbiakban: Ve.) 10. *6n, a 124-127. $-ain, 132. S-en, a iogoNoslatr6l sz6l6
ftjekozhtes a Ve. 10. S Q) bekezdesen,221. $-5n,223.6s 224. S-ain, a 307/P. $ (2) bekezd's c)
pon\en, es az i erckekr6l sz6l6 1990. 6vi Xclll. bryeny 33.5 e) bekezdes 1 .) ponuen alapul.

A bizottsAg Hjekoztatja a kerelmez^t, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(jogszabAlys'ft'sre hivatkozas, illetve a vebszhsi bizoftsag merlegeesi jogkarben hozott dontese), a
fellebbezes beny(tjbjenak neveL bkclmet Ezekhelyet) 6s - ha a lakcimet6l Fzekhelyefil) elter- postai
drfesifdsi clmet, a fellebbez's beny,I'jenak szemelyi azonosit6i6t, illetve ha a kaff5ldon 616,

magyarorsz1gi lakcimmel nem rendelkezl vebszt6poQer nem rendelkezik szem6lyi azonoslt6val, a

magyar e ampolgArsAget igazol6 okirat'nak tipuset 6s szemAL vagy iel6l6 szervezet vagy mes
szervezet esetdben a bir6s\gi nyifuenhftesba vete szAnet. A fellebbezes taftalmazhatja beny0jt6j6nak
telefaxszAmAt vagy elektronikus bvebimet, i ethleg kezbesitesi megbizoftjAnak nev6t 6s telefaxszemet
vagy elektronikus levelclneL
A bizotts^g tAjekoztatja bvebbe a kerelmez't, hogy a fellebbezes a velaszti)si bizoftseg ha6rozatenak
meghozatal\ig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztAsi bizoftseg az euered hivatalbdl folytathatia.


