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A .balassagyarmati sz'khelyA Hetyi )/6gszag! Bizotbeg (ov6bbiakban: HVB) Csach Gdbor L6rant, a
ll-DEsz - Magyar Po@eri szdvefsdg 6s a Kereszt6ny-dimokrata N ppeft iazos potgariestirletattle
elbl a vehsztasi erjares ahperveinek megseftese miai benyljtott kifogesnak heryi adl.

A .HVB megA apitja, hogy ismere en szem'lyek azzal, hogy 2019. szeptember 0?en
Balassagyarmat veros ter0tet6n ret'prck a FrDEsz - Magyar porg ri szciyefsdg es a
Keresztenydemokrata N'ppeft jet6r6 szervezetek vehszasi pbketjait, nigs6fteft'k 

" i6tu"rta"i
euaresr5r sz6r6 2013. 6vi xXXVr. t6rv6ny 2. g (1) bekezdli d es 4 pontjaban fogtatt
rendelkezeseket, ennek megfelel'en mege apltja a jogszabetyserrcs rcny6t.

A harcrozat ellen - annak meghozatabt6l sz'mltoft heron (3) napon belail - a k,zpontt
neujegyzekben szerepl, velaszt'poqer, jetatt, jet6l6 szervezei,' tovebba az irgyben erinteft
l?rmes.zgt?s 6s iogi szem6ry, iogi szem'ryiseg n'tkriri szeNezet szemeryesen, teierben a Hetyi
ueh.szt'si Bizoftsagnel e660 Balassagyarmat, Rek^czi fejedelem u 12. sz6n), teiefaxon (06-i+800_
782) vagy elektronikus leveben (vatasztas@balassagyarmatr.hu), jogszab6tys6rt6sre hiiatkozassat,
illet.u.e a vehsztAsi bizoftseg merlegel1si jogkor1ben iozott danrcse etten, ittet6knentesen fellebbezest
ny1ithat be 1 N6grdd Megyei r.ertiteti v1tasz6si Bizofts^gnak (3100 satg6tarjan, R6k6czi 0t 36.)
cimelug A fellebbeze$ 1gy ke benyaitani, hogy az 2019. szeptember hb 0s-. napjan 16,00 6r6ig
megerkezzen.

lndokolas
csach Gebor L6r6nt, a FIDESZ - Magyar poqei szaveg^g 6s a Kereszrcnydemokrata N'ppeft
kozds poqermesterjel'ltje 2019. szeptember 04. napjen kifogest ny(rjtott be a Hetyi vebszt1si
Bizotts1ghoz.

A bea.dvenyban el6adta, hogy Balassagyarmat tertilet'n 2019. szeptember 2. 
'jszakerd 

masnap
reggelre a 2019. okt1ber 13. napjera kitfrzaft hetyi 1nkormenqati k1pviset1k 6s polg1rnesterek
vahszaseval asszefuggesben az 

'nkormenyzat 
dltat kihelyezett vdiasztdsi ptaxZth6tyex szinte

nindegyiken ismeretlen szemety9k) let'pkedrck a FTDESZ - Magyar po@eri szovets1g 6s a
Keresztenydemokrata Neppen 2u9. szeptember 1-jen, vasernap este szibelyosan kih-etyezeft
pbke1ait.

A HVB mege apitofta, hogy a beadv1nyt kifog6sk6nt ke etblrehi.

A kifog_'st beny0it6 jel5lt Alespontja szerint a pbketrong6as seii a vebszhsi eueresr't sz6t6 2013.
?vi xadvl toNeny 2. g (1) c) ponti^ban r^gzitett esetyegyent6s^g a jetaftek 6s-a jetat' szeNezetek
kozaft, i etve az e) pontja szeinti j'hiszem1 es rendeltet'sszerfr joggyakort6s alapelveit.

Bizonylrckkent 4 db fenykepfelvetelt csatolt, valamint a rcrfigyet1 kamer'k fetuebbire hivatkozott.

A ve. 208. S-a afteheben kifogest a vebsztisra irenyad' jogszabety, illetve a vetasztas 6s a
valaszftsi eueres ahpelveinek megsertesere @ bvebbiakban egyaft: jogszabetys'fted hivatkozessat
a kdzponti nevjegyzekben szerepl1 vehszt1poqer, jetolt, jetdt6 szervezet, tovAbbe az'ijgyben 6rintett
brmeszebs es jogi szemely, jogi szemelyiseg neka szeNezet ny(ljthat be.

A Ve. 212. g-a 6rtelm6ben:
,,(1) A kitogld iresban - szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy etektronikus tevelben etjuftatua - lehet
beny0jtani.
(2) A kifogesnak tartalmaznia kell

a) a jogszabdlyseftes negjel'EseL
b) a jogszabelys'ttes bizonylrckait,
c) a kifoges beny0it'ienak nevet, lakcimet Gzekhelye\ es - ha a lakcimet1t (szekhety't6t) ett6r -

posbi eftesitesi cimet.



d) a kifoges benytjt6jdnak szemelyi azonoslt6jdt, illetve ha a kaffoldan eb, magyarorsz^gi
lakcimmel nem rendelkez6 vAlaszt6poqer nem rendelkezik szem'lyi azonosit6val, a
szemelyazonoss^get igazol' habsegi igazoMenyenak tipus^t 6s szemeL vagy jet6l6 szevezet
vagy mes szervezet eseteben a bir'segi nyilvAntaftesba-v'teli szemeL

(3) A kifoges bftalmazhatja benytjtdjdnak telefaxszemet vagy elektronikus bvebimet, ittetve
kezbesircsi megbizoftjenak nev6t 6s telefaxszemet vagy eledronikus lev6lclm6t."

A Ve. 218. S-a alapjAn:
0) A velasz6si bizoftseg a kifogesr1l a rendelkezesere eI6 adatok alapjen dAnt.
(2) Ha a vehszasi bizoftsAg a kifogAsnak helyt ad
a) nege apitja a jogszabalys'ftes rcny't,

b) a jogseftfi eltiltja a bvebbi jogszabetyseft+st^'t,
c) a velaszasi euere$ vagy annak a jogoNoslattal einteft r'szet megEemmisiti 6s

megismetelteti,
d) a velaszftsi kampeny szabetyainak megs6ftese, illetve a 124. S e) bekezdeseben 6s a 1SS.

S-ban foglalt kAtelezettseg megszeg'se eset'n birsegot is kiszabhat.

A Bizoftseg mege apltja, hogy a kifoge$ az ana jogosult nyljtotta be, a Ve. 209. S (1) bekezd€s6ben
megielalt ha6rid1n belul, az megfelel a vSlasztdsi eljdr6sr6l sz6l6 torveny 212. S-eban meghatitrozoft
ta rta I m i k1vetehe n ye kn e k.
A Bizoftseg a beadvenyoz' reszr6l csatolt fenykepfelveteleket, vatamint az ,nkormenyzati
kamerarendszer Vdrosh'za 2 kamer a Sltal 2019.09.03. napj6n 0 6ra 21 perct't 0 6ra 22 percig,
valamint a Mfiveszkevez' 1 kamer'ja eltal 2019.09.03. napj1n 0 6ra 22 perct6l 0 6ra 23 percig
rogzltett felvebbket megvizsgalva nem tudta mege apitani az elk6vet6 szematyet, azonban a
plaketok lercpaseL a rongebs tenyet bizonyitoftnak tal6lta.

A megval6sltott cselekmeny s6fti a Ve. 2 (1) bekezdesenek c) pontjeban fogtatt ,,esetyegyent6s6g a
iel6ltek es a ieldl6 szeNezetek kaz6ft", valamint a ve. 2 (1) bekezdesenek e) pontban meghat1rozoft
i6hiszemt es rendeltetesszerr joggyakofles" elv^t, ez6ft a bizoftsdg a rendetkez6 rdszben fogtaltak
szerint d1ntdtL

A ha6rozat a vehsz6si eueresr1l sz6l6 2013. evi XXXV\. t,rveny 2. S () bekezdqsen, 208. g-dn,
212. S-6n, a 214. 6s a 218. S-ain, a jogoNoslatr'l sz6b Hjekoztaas a 221. S-en abput.

A bizottseg Hjekoztatja a k6relmez6t, hogy amennyiben a donrcs ellen fellebbezni kivAn, a
fellebbezesnek taftalmaznia ke a fe ebbezes jogatapjet (jogszab'tys'ftesre hivatkozes, i etve a
vebsztesi bizoftsdg merlegel'si jogkarben hozott dantese), a fe ebbez's benytjt'j^nak nevet,
lakcimet (szekhelyet) 6s - ha a lakcimet'l (szakhely6t6l) elter - posbi eftesitesi cfmet, a fettebbezes
beny1jtoj^nak szemalyi azonosit6jAt, illetve ha a k1ff'ldon 616, magyarorsz^gi takcimmet nem
rendelkez6 vdlaszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a magyar e ampolgerseg igazot'
okiraftnak tiprcet 6s szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes szeNezet esercben a bir6segi
nyilvenbftesba vete szemet. A fellebbezes bftalmazhatja beny1jt'jenak tetefaxszemet vagy
elektronikus levelcimeL i et5leg kezbesltesi megbizottjenak nevet es bbfaxszemet vagy elemronikus
levelcimet A fellebbezesben Uj tenyek es bizonyitekok is felhozhat6ak.
A bizoftseg Ejekoztatja tov'bbe a kerelmez^t, hogy a fe ebbez's a vehsztesi bizoftseg
hatArozatenak meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlasztesi bizoftseg az euerest hivatalb,t
folytathatja.
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