
HELYT vALAszrAst BtzorrsAG (HVB)
Balassagyarmat

9nM9.(Vlll.30.) HVB h atd r oz ata
Dr. Szab6 G6zdnak, a FIDESZ- Magyar Polgdri Szi5vets6g 6s a Kereszt6nydemokrata Nflppdrt

k6zd s egy 6 n i v 6 I aszt6 ke r ii I eti j el 6 llj 6 n ek ny i lv 6 nta rtd s ba v 6te | 6 16l

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg (tovdbbiakban: HVB) Dr. Szab6 G6za, 1142 Budapest,
XIV., Kassai utca 161/8. lll/16. sz6m alatti lakost, a FIDESZ - Magyar Polgdri Sz6vefs6g 6s a
Kereszt6nydemokrata Nhppdrt kiSzils jel6ltj6t Balassagyarmat telepiil6sen a 05. szdm0
vdl aszt6kerii letben nyi lv6 ntartdsba veszi.
Ezzel egyidejfrleg a V1lasztdsi Bizottsdg a jel1ltet ArtesitL

A hatdrozat ellen - annak meghozatal1t6l szdmitott h6rom (3) napon belill - a k;zponti
n1ujegyzAkben szereplt vAlaszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbb6 az iigyben 6rintett
termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyisdg n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben a Helyi
V1lasztdsi Bizottsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabdlys1rtdsre hivatkozdssal,
illetve a v1lasztdsi bizottsdg m6rlegel6si jogkdr6ben hozott d6nt6se ellen, illetdkmentesen fellebbez1st
ny1jthat be a N6grdd Megyei Terilleti V1lasztdsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarjitn, Rdk6czi (tt 36.)
cfmezve. A fellebbez1st lgy kell benyAjtani, hogy az 2019. szeptember hO 02. napjln 16,00 6rdig
meg6rkezzen.

lndokol6s:

Csach Gdbor L6rdnt kdz6s meghatalmazoft 2019. augusztus h6 27 napjdn k6fte Dr. Szab6 G6za,
1142 Budapest, XIV., Kassal utca 161/8. lll/16. szdm alafti lakosnak a 2019.6vi helyi 1nkorm1nyzati
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztds1n Balassagyarmat vdros 05. szdml egy4ni
vdlaszt6keriilet1ben k6pvisel6jel6ltk6nt t6ft6n6 nyilv1ntartdsba v6tel6t a FIDESZ - Magyar Polgdri
Sz1vets^g 6s a Keresztdnydemokrata N6ppdrt kdz1s egy6ni vdlaszt1keriiletijel6ltjek6nt.

A HVB meg1llapitotta, hogy Dr. Szab6 Gdza nyilvAntartdsba vAtele irdnti kdrelem a jogszab6lyokban
tdmasztott ktvetelm1nyeknek megfelel, a bejelentds ajdnl6ivek dtaddsdval t6ft6nt. A jeldlts6ghez
sztiks6ges 6ru6nyes ajdnl1sok szdma el6ri a HelyiVdlasztdsi lroda Vezetdje 6ltal megdllapitoft 17 db
ajAnl6st.

A fentiekre tekintettel Dr. Szab6 G6zdnak a 2019. 6vi helyi 1nkormdnyzati kepvisel6k 6s
polgarmesterek vdlasztdtsdn Balassagyarmat v(tros 05. sz6m0 egy6ni v1laszt6kertiletdben
k6pvisel6jel6ltk6nt t6ft6n1 nyilvdntartdsba vdtele a rendelkezO r1szben foglaltak szeint megt6rt6nt.

A hatdrozat a helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg1rmesterek vdlasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.

t6ru6ny 8. S (3) bekezdds a.) pontj1n 6s a 9. $ (1) bekezd1sdn, a vdlasztdsieljdrdsr6lsz6l6 2013.6vi
XXXVI. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $-dn, a 124-127. $-ain, 132. $-dn, a jogoruoslatr6l sz6l6
tdj6koztatds a Ve. 10. S Q) bekezd6s6n, 221. $-6n, 223.6s 224. $-ain, a 307/P. $ (2) bekezd4s c)
pontj6n, 6s az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. tdrv1ny 33.S Q) bekezd1s 1.) pontjdn alapul.

A bizottsdg tdj1koztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbezdsnek taftalmaznia kell a fellebbez1s iogalapi1t
(ogszab6lys6rt6sre hivatkozdts, illetve a v6laszt6si bizottsdtg m6degel6sijogkOhen hozott ddnt6se), a
fellebbez1s beny1jt1jdnak nev6t, lakcim6t (szAkhely1t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khelydtdl) elt6r -
postai lftesit1si cfm6t, a fellebbez4s beny1jt6jitnak szemhlyi azonosit6jdt, illetve ha a kiilfOlddn 616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkezd vdlaszt6polg1r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar 1llampolgdrsdgdt igazol6 okirat1nak tipusdt 6s szitmdt, vagy jel6l6 szervezet vagy mds
szeruezet esetiben a bfr6s6gi nyilvdntartdsba vAteli szdm6t. A fellebbez6s tartalmazhatia
beny0jt6j6nak telefaxszdmdt vagy eleldronikus lev6lcim1t, illet6leg k6zbesitdsi megbizoftidnak nev6t
6 s te I ef ax sz 6 m 6t v ag y e I e ktro n i ku s I evd I ci m 6t.
A bizottsdg tdjAkoztatja tovdbbd a khrelmezdt, hogy a fellebbez1s a v1lasztAsi bizoftsdg
hatdrozatAnak meghozatalSig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizottsdg az eli1rdst hivatalb6l
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folytathatja.


