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Velenczei Norbertnek, a FIDESZ- Magyar Polgdri Szdvefsdg 6s a Kereszt6nydemokrata

N6ppdrt k6zi5s egydni vdlasztokeriileti jel6ltj6nek nyilvdntartdsba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg (tovdbbiakban: HVB) Velenczei Norbeft, 2660
Balassagyarmat, Rdk6czi fejedelem 0t 18. 1/9. szdm alafti lakost, a FIDESZ - Magyar Polgdri
Szcivets6g 6s a Kereszt6nydemokrata N6ppdrt k6z6s jel1ltj1t Balassagyarmat telepiil6sen a 03.
szdm 0 vfllaszt6keriiletben nyilvdntartdsba veszi.
EzzelegyidejAleg a Vdlaszt1si Bizotts1g a jel1ltet 6rtesiti.

A hatdrozat ellen - annak meghozatalAt6l szdmitott hdrom (3) napon belul - a klzponti
nlujegyzdkben szerepl1 vdlaszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az tigyben 1rinteft
term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g ndlkilli szeruezet szemAlyesen, lev6lben a Helyi
V1lasztdsi Bizoftsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabdlysdrt1sre hivatkozdssal,
illetve a vdlasztdsi bizotts1g mdrlegelAsijogk1r6ben hozott d6nt1se ellen, illet6kmentesen fellebbez1st
ny0jthat be a N6grdd Megyei Teriileti Vdlasztdsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarj6n, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez1st 1gy kell beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 02. napjdn 16,00 6r6ig
megdrkezzen.

lndokol6s:

Csach Gdbor L6r6nt kdz6s meghatalmazott 2019. augusztus h6 27 napj6n k6rte Velenczei Norbert,
2660 Balassagyarmat, Rdk6czi fejedelem 0t 18. 1/9. sz6m alafti lakosnak a 2019.6vi helyi
1nkormdnyzati kdpvisel6k 6s polgdrmesterek vitlasztdsdn Balassagyarmat vdros 03. szdmI egylni
vdlaszt6ker1let6ben kdpvisel6jel1ltkdnt tdrt6n6 nyilvdntartdsba v6tel6t a FIDESZ - Magyar Polg1ri
SzOvetsdg 6s a Kereszt1nydemokrata N6ppdrt k1z1s egy6nivdlaszt6kertiletijel6ltjek6nt.

A HVB meg1llapitotta, hogy VelenczeiNorbeft nyilvdntartdsba vdtele irdnti k6relem a jogszabdlyokban
tdmasztott kdvetelm1nyeknek megfelel, a bejelent4s ajdnl6lvek 1tadAsdval t1rtdnt. A jel1lts6ghez
szrlks6ges 6ru6nyes ajdnl1sok szdma el6ri a HelyiVdlasztdsi lroda Vezet6je 6ltal megdllapitoft 17 db
ajdnldst.

A fentiekre tekintettel Velenczei Norbertnek a 2019. 6vi helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s
polgdrmesterek v6laszt6s6n Balassagyarmat vdros 03. szdm(t egyAni vdlaszt6kertiletdben
kdpvisel6jelaltkdnt t1rt1nd nyilvdntaridsba vdtele a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A hatdrozat a helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg1rmesterek vdlaszt1sdr6l sz6l6 2010. 6vi L.

t6ru6ny 8. $ (3) bekezd1s a.) pontjdn 6s a 9. $ (1) bekezdls1n, a vdlasztdsieljdr6sr6lsz6l6 2013. 6vi
XXXVI. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. $-ain, 132. $-6n, a jogoruoslatr6l sz6l6
tdj6koztatds a Ve. 10. S G) bekezd6s6n, 221. $-6n,223.6s 224. $-ain, a 307/P. $ (2) bekezdds c)
pontj6n, 6s az illet1kekr6l sz6l6 1990. 6viXClll. t6rv6ny 33.S Q) bekezd1s 1.) pontjdn alapul.

A bizottsdg tdjhkoztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbez1snek tartalmaznia kell a fellebbez6s iogalapi1t
(jogszab6lys6rt1sre hivatkozds, illetve a vdlaszt1tsi bizotts1g m6legel6siiogk6rben hozott d6ntese), a
fellebbezds beny(tjtojdnak nev6t, lakcimAt (sz6khely1t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r -
postai 6ftesit1si cim6t, a fellebbez1s beny0ffi6nak szem6lyi azonosit6i6t, illetve ha a killf6ld6n 616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 vdlaszt6polgdr nem rendelkezik szemAlyi azonoslt6val, a
magyar 1llampolgdrsdgdt igazol1 okiratdnak tipusdt 6s sz6mdt, vagy jel6l6 szervezet vagy mds
szeruezet esetlben a birosdgi nyilvdntartdsba vdteli szdmdt. A fellebbez1s tartalmazhatia
benyljt6jdnak telefaxszdmdt vagy elektronikus levAlcimdt, illet6leg k1zbesitdsi megbizofti1nak nev6t
6s telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcl m6L
A bizottsdg tdj1koztatja tovdbbd a k6relmez6t, hogy a fellebbez1s a vdlaszt1tsi bizottsdg
hatdrozatdnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizoftsdg az eli1rdst hivatalb6l

HVB elnok6,

folytathatja.


