HELY:

vAtnszrnsr BtzorrsAG (HvB)

Balassagyarmat
8/2019.(Vlll.29.) HVB h atA roz ata
Bdrdnyn6 Dr. Balhzs Mdridnak, a FIDESZ - Magyar Polgdtri Szdvefs6g 6s a
Kereszt6nydemokrata Ndppdrt kdzfls egyAni vdlasztokeriileti jel6ltj6nek nyilvdntaft1sba
v6tel616l
A balassagyarmati HelyiVdlasztdsi Bizottsitg (tovdbbiakban: HVB) Bdrdnyn$ Dr. Baldzs Mdria, 2660
Balassagyarmat, Trikdl J. utca 9. sz6m alatti lakost, a FIDESZ Magyar Polgdri Szdvets6g 6s a

-

Keresztdnydemokrata Neppdrt k0zds jel1ltjdt Balassagyarmat telepiil6sen
v1l asztokerii letben n yi lvd ntartdsba veszi.
Ezzel egyidejfileg a Vdlasztdsi Bizottsdg a jel1ltet 5rtesfti.

a

04. szdmu

A

hat1rozat ellen - annak meghozatal1t1l szdmitoft hdrom (3) napon belill - a kOzponti
n€ujegyz6kben szerepl6 vdlaszt6polg6r, jeldlt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az ilgyben 6rintett
term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyisdg ndlkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben a Helyi
Vdlasztdsi Bizoftsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus levAlben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabalys6rtdsre hivatkozlssal,
illetve a vAlasztdsi bizoftsdg m6rlegel6sijogkdr6ben hozoft d1nt6se ellen, illet5kmentesen fellebbez1st
ny1jthat be a N6grdd Megyei Teriileti Vdlasztdsi Bizoftsdgnak (3100 Salg6tarjdn, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez1st 0gy kell benyljtani, hogy az 2019. szeptember hO 02. napjdn 16,00 6rdig
meg6rkezzen.

lndokol6s:
Csach Gdbor L6rdnt k1z1s meghatalmazott 2019. augusztus hO 27 napjdn k6rte Bdr6nyn6 Dr. Bal1zs
Mdria, 2660 Balassagyarmat, Trik1l J. utca 9. szdm alatti lakosnak a 2019. 6vi helyi dnkorm1nyzati
kdpvisel6k 6s polg1rmesterek v1lasztdsdn Balassagyarmat vdros 04. szdmI egy6ni
vdlaszt6kertilet1ben k1pvisel1jel1ltk6nt tdrtAnd nyilvdntartdsba v6tel6t a FIDESZ - Magyar Polgdri
Sz6vets6g 6s a Kereszthnydemokrata N5ppdrt k6z6s egy6ni vdlaszt6keruletijel1ltjekdnt.

A HVB megdllapitotta, hogy Bdrdnyn€ Dr. Bal1zs

Mdria nyilvdntaft1sba vdtele irdnti k6relem a

jogszabdlyokban t1masztott kOvetelm6nyeknek megfelel, a bejelent1s ajdnl6ivek 1taddsdvalt1rt6nL A
jelllts1ghez szr;ks6ges 6ru6nyes ajdnl1sok szdma el6ri a Helyi V1lasztitsi lroda Vezetdje dltal
megdllapitott 17 db ajdnllst.

A fentiekre tekinteftel B1rdnynl Dr. Baldzs M6ri6nak a 2019. 6vi helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s
polg1rmesterek vdlasztds1n Balassagyarmat vdros 04. szitm0 egy6ni vdlaszt6keriilet6ben
k6pvisel6jel6ltk6nt t6ft6n6 nyilvdntaft1sba v1tele a rendelkez1 r1szben foglaltak szerint megt6rt6nt.

A hatSrozat a helyi lnkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg1rmesterek vdlasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.
t6rv6ny S.$(3,) bekezd1sa.)pontjdn 6sa9. $(1)bekezd1shn,avdlasztdsieli6rdsr6lsz6l62013.6vi
XXXVI. t6ru6ny (tov1bbiakban: Ve.) 10. $-dn, a 124-127. $-ain, 132. $-iin, a iogoruoslatr6l sz6l6
tdjakoztatds a Ve. 10. S Q) bekezd6s6n, 221. $-6n, 223.6s 224. $-ain, a 307/P. S Q) bekezd4s c)
pontj1n, 6s az illetlkekr6l sz6l6 1990. 6viXdll. t6ru6ny 33.5 @ bekezd1s 1.) pontiitn alapul.
A bizottsdg tdjdkoztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbez1snek taftalmaznia kell a fellebbez6s iogalapi1t
(ogszabdlysdrt1sre hivatkozds, illetve a vdlasztdtsi bizottsdg m6rtegel6siiogk1rben hozott d6nt6se), a
fetlebbez6s beny1jtoj1nak nev6t, lakcimAt (sz6khely6t) 6s ha a lakcim6t6l (szdkhely6t6l) elt6r
postai 6rtesft6si cimdt, a fellebbezds beny1jfidnak szemAlyi azonosit6idt, illetve ha a ktilfdlddn 616,
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkezl v1laszt1polgdr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a
magyar dllampolgdrsdgdt igazol6 okiratdnak tipusdt 6s szdmdt, vagy iel6l6 szervezet vagy mds
fellebbez1s taftalmazhatia
blr6sdgi nyilvdntartlsba v6teli szdtm6L
szeruezet esetflben
beny1jt1jdnak telefaxszdmdt vagy elektronikus lev6lcim6t, illethleg k6zbesit6si megbizotti1nak nev6t
6s tel efaxsz6m6t vagy elektronikus lev6lci mdL
vdlasztdsi bizottsdg
fellebbez1s
k6relmezdt, hogy
bizoftslg tdj1koztatja tovdbbit
hatdrozatdnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizottsdg az eli1rdst hivatalb6l
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folytathatja.
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