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A balassagyarmati Helyi Valasztdtsi Bizoftsdg (tovdbbiakban: HVB) Huszdr P6ter Pdt, 2660
Balassagyarmat, J6sziv utca 35. szam alafti lakost, a FIDESZ - Magyar Potgdtri Szrivefs6g 6s a
Kereszt6nydemokrata N6ppaft kdz6s jel6ltj6t Balassagyarmat telepiil1sen a 02. szdmt
vdlasztOkeriiletben nyilvdntartdsba veszi.
Ezzelegyidej1bg a Vdlasztdsi Bizotts1g a jelhltet ertesfti

A hat1rozat ellen - annak meghozatal*t6l szdmftott h6rom (3) napon beliit - a klzponti
n6viegyz6kben szerepli vdlaszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az iigyben lrintett
termdszetes 6s jogi szemdly, jogi szem6lyis6g n6lkilli szervezet szem6lyesen, levdlben a Helyi
Vdlasztdsi Bizoftsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdtk6czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev1lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszab1lysdrt1sre hivatkozlssal, illetve a
vdlasztdsi bizoftsdg m6rlegel6si jogk1r1ben hozott d6nt6se ellen, illet6kmentesen fellebbez1st
ny0jthat be a N6gr6d Megyei Teraleti Vdlasztdsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarjdn, R6k6czi ft 36.)
cfmezve. A fellebbezdst 0gy kell beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 01. napjdn 16,00 6rdig
meg6rkezzen.

Indokolds:

Csach Gdbor L1rdnt kOz1s meghatalmazott 2019. augusztus hO 27. napjdn k6rte Huszdr P6ter Pdl,
2660 Balassagyarmat, J6sziv utca 35. szdm alafti lakosnak a 2019. 6vi helyi 6nkormdnyzati
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztds1n Balassagyarmat v6ros 02. szdmI egy6ni
vdlaszt6ker1let6ben k6pvisel6jel6ltk6nt t6ft6n6 nyilvdntartdsba v6tel6t a FIDESZ - Magyar Polgdri
Szdvets6g 6s a Keresztdnydemokrata N6ppdrt k1z6s egyAniv1lasztdker1letijel6ltjek6nt.

A HVB megdllapitotta, hogy Huszdr P6ter Pdl nyilvdntaftlsba v6tele irdnti k6relem a jogszabdlyokban
tdmasztott k1vetelm6nyeknek megfelel, a bejelent6s ajdnl6ivek 1taddsdval t6ft6nt. A jel1lts6ghez
szriks6ges 6ru6nyes aj6nl6sok szdma el6ri a Helyi Vdlasztdsi lroda Vezet1je 6ltal meg6llapftott 15 db
ajdnl6st.

A fentiekre tekintettel Husz1r P6ter P1lnak a 2019. 6vi helyi 1nkormdnyzati kdpvisel6k 6s
polgdrmesterek v1lasztits1n Balassagyarmat vdros 02. szdm0 egydni vdlaszt6kertilet6ben
k6pvisel6jel6ltk6nt tdrtdn1 nyilv(tntaftdsba v6tele a rendelkezd r1szben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A hatdrozat a helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vitlasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.

t6ru6ny 8. S (3,) bekezd1s a.) pontjdn 6s a 9. $ (1) bekezd6s6n, a vdlasztdsi eljdrdsr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. $-ain, 132. $-iin, a jogo:oslatr6l sz6l6
t1j6koztatds a Ve. 10. $ (3) bekezdAs1n,221. $-6n,223.6s 224. $ain, a 307/P. $ (2) bekezd6s c)
pontj1n, 6s az illet6kekrhl sz6l6 1990. 6vi XClll. t6ru6ny 33.$ (2) bekezd6s 1.) pontj1n alapul.

A bizottsdg tdjdkoztatja a kdrelmezdt, hogy a fellebbezdsnek taftalmaznia kell a fellebbez6s jogalapjdt
(ogszabdlysdrtdsre hivatkoz1s, illetue a vdlasztdsi bizottsdg m6degel6sijogkOrben hozott d6nt6se), a
fellebbezds beny(tjt6jdnak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhely6tdl) elt6r -
postai 6rteslt6si cim6t, a fellebbez1s benyhjt6jdnak szem6lyi azonosft6jdt, illetve ha a kiilfhldOn 616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez1 vdlaszt6polgdr nem rendelkezik szemAlyi azonosit6val, a
magyar 1llampolgdrsdg1t igazol6 okiratdnak tipus1t 6s szdm6t, vagy jel6l6 szeruezet vagy mdts
szervezet esetflben a bir6sdgi nyilvdntartdsba v6teli szdm1L A fellebbez6s taftalmazhatja
benyljt6j1nak telefaxszdmdt vagy elektronikus levdlcfm1t, illetdleg k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t
6s telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcf m6t.
A bizoftsdg tdtj1koztatja tovitbbd a k6relmez6t, hogy a fellebbez1s a vdlasztdsi bizottsdg
hatdrozatdnak meghozataldig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztitsi bizottsdg az eljdrdst hivatalb6l
folytathatja.


