
1ELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

11/2014.(Vlll.29.) HVB h a t e r o z a t a
Csach Gebor L6rentnak, a FIDESZ - Magyar Polgeri Szdyetsdg 6s a Keresztanydemokrata

N6pp6rt k6z6s egyani velaszt6kerirleti jelaltjanek nyilventarasba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi VebsztAsi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Csach c^bor L6rent, 266p
Balassagyarmat, szem ahtti lakost, a FIDESZ - Magyar Poqeri Sz6vets6S 6s "e
KeresztAnydemokrata Nappeft kdziSs jelaltjat Balassagyarmat telepiilasen a 06. szem,i
velaszt6kertbtben nyifu enhrtesba vette.

Ezzel egyidejnbg a HVB a jel6ltet 
'ftesiti 

6s a nyilvAntaftesba vetelr^l az igazoast kiadja.

A haterozat ellen - annak meghozataht6l szemibft herom (3) napon beltil - a kazponti
neujegyzekben szerepb vebszt6poqer, jelalt, jelal' szeNezet, bvebbe az Ugyben 1inteft
brmeszetes es jogi szemely, jogi szemelyis5g nelkIli szeNezet szemalyesen, bveben a Helyi
VelaszEsi Bizofts^gndl (2660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem 0t 12. szed, blefaxon (06.3F300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlysett4sre hivatkozessal, illetve a
vebs esi bizoftsag nerlegel'si jogkdreben hozoft d'ntese ellen, illetekmentesen fellebbezdst
ny0jthat be a Nogred Megyei TerUleti VAlaszasi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rdk6czi 0t 36.)
clmezve. A fellebbez6st Igy kell beny0jtani, hogy az 2014. szeptember hb 01. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokoles:

Csach Gebor L6re k1z's meghatalmazott 2014. augusztus hO 29 napjen kefte Csach Gebor L6rent,
2660 Balassagyarmat, szdm alatti lakosnak a 2014. evi helyi 1nkormenyzati kepvisebk es
poqermesterek vabsz6s1n Balassagyarmat veros 06. szdmA egy'ni vebszt'kerijlet'ben
kepvisel6jelaltk6nt tarten5 nyilvenbftesba vetel6t a FIDESZ - Magyar polg'ri Szdyefsdg 6s a
Keresztenydemokrata Neppeft kdz1s egye ni vehszt6kerAleti jet6ltjek6nt.

A HVB negdllapitofta, hogy Csach Gebor L6re nyitv^ntaftesba v1tete iren k'retem a
iogszabdlyokban temasztott kdvetelmanyeknek megfelet, a bejetentes ajAnl'ivek 

^tadesevat 
t6rtent. A

ieldltseghez szukseges 6yenyes ajenbsok szema ercri a Helyi vebszt1si lroda vezet6j6nek
8/2014.(Vlll.18.) HVI ha6roza6nak 1/6. pontj'ban nege apltoft 16 db ajenbst.

A fentiekre tekintettel csach Gebor L1rantnak a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzati 

k6pvisel6k 6s
polgarmesterek vebszqsen Balassagyarmat veros 06. szam1 egy'ni vebszt1keniteteben
kepvisel6iel5ltkent t1rtenO nyiVentaftesba vetele a rendelkez6 r6szben fogtiltak szerint megt6ft6nt.

A hatarozat a helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k 6s poqermesterek vetaszffiserd sz6t6 2010. 6vi L.

9j!-9ny 8 S P) bekezdes a.) pontjen dsa 9_ g (1) bekezd\sen, a vebszAsi etjeresr1t sz6t6 2019.6vi
XXXVI. bryeny ftovAbbiakban: Ve.) 10. g-6n, a 124-127. *ain, 132. S-en, a jogotvostatr,l sz6t6
tAjeko.zh6s a Ve. 10. S p) bekezd6s6n,221. S-en,2n.6;224. g-ain,-a 307/p. S e) bekezdes c)
pontjAn, 6s az illerckekrdl sz6t6 1990. eviXCllt. t6v6ny 33.5 e) bekezd's 1.) pontjAn ahput.

A bizoftsAg fti6koztatia a k6relmezdt, hogy a fettebbezesnek tartalmaznia kett a fettebbezes jogalapjet
(ogszab1lysdrtasre hivatkozes, illetve a velaszbsi bizotgeg m6rlegetesi jogk,rben hozott dOnt6se)', a
fellebbez4s benyIl6jenak nev6t, takcim^t (sz6khety6t) 6s - ha i taxiiietat Gzekhety6t6t) efter -postai 

'ftesitesi 
cimet, a fellebbezes beny1jbjenak szemetyi azonosit6jet, ittetve ha a kutfo,tdan erc,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez1 velaszt'potg^r nem rendelkezik szemetyi azonosit6val, a
magyar a ampolgerseg igazol6 okiraanak ffpuset 6s sz6m6t, vagy jetAl, szervezet vagy mes
szervezet eset'ben a blr1segi nyituenbrtAsba v'teli taftalmazhatja
beny0ft6jenak telefaxszemet vagy elektronikus
es bbfaxszemet vagy elektronikus lev6lclm6t.

zoftjAnak nevet


