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Csach Gdbor L6rdntnak, a FIDESZ- Magyar Polgdri Szcivefs6g 6s a Kereszt$nydemokrata
N 6ppdrt k6zi5s pol gArm esterjel 6ltj 6nek nyi lvAntaftitsba v6tel 6 16l

A

balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg (tovdbbiakban: HVB) Csach Gdbor L6rdtnt, 2660
Balassagyarmat, Viola utca 9/A. szdm alatti lakost, a FIDESZ
Magyar Potgdri Szdvefsdg 6s a

-

Keresztdnydemokrata Ndppart k1z6s polgdrmesterjel1ltjAt Balassagyarmat telepi)tlsen
nyilvdntaft6sba veszi.
Ezzelegyidejfrleg a Vdlasztdsi Bizoftsdg a jel1ltet 6ftesiti.

A

hatdrozat ellen - annak meghozatalAt6l szdmitoft hdrom (3) napon beltil - a k;zponti
n€vjegyzAkben szerepli vdlaszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szeruezet, tovdbbd az tigyben 1rintett
term1szetes 6s jogi szem6ly, jogi szemdlyisAg n1lktlli szervezet szem1lyesen, levAlben a Helyi
Vdlasztdsi Bizoftsdgndl (2660 Balassagyarmat, Rdk1czifejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-35-300782) vagy elektronikus levhlben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabdlys6rt6sre hivatkozAssat,
illetve a vdlasztAsi bizottsdg m6rlegel6si jogk6r6ben hozott d1nt4se ellen, illet1kmentesen fellebbezest
ny0jthat be a N6grAd Megyei Teriileti V1laszt1si Bizotts1gnak (3100 Salg6tarjdn, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez1st Igy kell benyljtani, hogy az 2019. szeptember h6 02. napjdn 16,00 6rdig
megdrkezzen.

lndokolds:
Csach Gdbor L6r6nt 2660 Balassagyarmat, Viola utca 9/A. szdm alatti lakos 2019. augusztus h6 27.
2019. 6vi helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztdsdn

napjdn kdrte

a

Balassagyarmat vdros telepiil1sen polgdrmesterjel1ltk1nt t1rtdn1 nyilvdntartdsba v6tel6t a FIDESZ
Magyar Polgdi Sz1vets6g 6s a Kereszt1nydemokrata N6ppdft kdz1s polgdrmesterjeldltjek1nt.

-

a

A HVB megSllapitotta, hogy Csach Gdbor L6rdnt nyilvdntaftdtsba v1tele irdnti k6relem a
jogszabdlyokban tdmasztott k1vetelmdnyeknek megfelel, a bejelent6s ajitnl6ivek 1taddsdvalt6rt6nt. A
jel1lts1ghez szriks6ges 6ru6nyes aj1nlSsok szdma el6i a Helyi Vdlasztdsi lroda Vezet6je 6ltal
megdllapitott 300 db ajdnl1st. .
A fentiekre tekintettel Csach Gdbor L6rdntnak a 2019. 6vi helyi 1nkormdnyzati kepvisel6k es
polgdrmesterek vdlasztitsdn Balassagyarmat teleptilAsen polgdrmesterjel5ltk1nt tdrt6nd
nyilv1ntaft1sba v6tele a rendelkez6 r6szben foglaltak szeint megt6ft6nt.

A hat1rozat a helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztdsdr6l sz6l6 2010. 6vi L.
t6ru6ny 8 S G) bekezdds a.) pontj1n 6s a 9. S Q) bekezdds b.) pontjdn, a v1lasztdsi eljdrdsr6l sz6l6
2013. 6vi XXXVI. t6ru6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. $5n, a 124127. $ain, 132. $-5n, a jogoroslatr6l

sz6l6 tdj6koztatds a Ve. 10. S G) bekezd6s6n, 221. $-5n, 223. 6s 224. $-arn, a 307/P. S Q) bekezdds
c) pontjdn, 6s az illetAkekr1l sz6l6 1990. 6viXClll. tdrvAny 33.5 @ bekezdds 1.) pontjdn alapul.

A bizotts1g tdjAkoztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbezAsnek tartalmaznia kell a fellebbez6s jogalapjdt
(jogszabdlys6rt6sre hivatkoz1s, illetue a v6lasztdsi bizottsdg m6legel6sijogk6rben hozott d1nt6se), a
fellebbez6s beny1jtojAnak nevdt, lakcimdt (sz6khelydt) 6s ha a lakcfm6t6l (sz6khely6t6l) elt6r
postai 6ftesit6si cim6t, a fellebbez1s beny(tjt6j1nak szemdlyi azonosft6jdt, illetue ha a ktilfdld1n 616,
magyarorszitgi lakcfmmel nem rendelkez1 vitlaszt1polgdr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a
magyar 6llampolg6rsdg6t igazol6 okiratdnak tlpusdt 6s szdmdt, vagy jel6l6 szeruezet vagy mds
fellebbezds taftalmazhatja
szeruezet esetdben
bir6sdgi nyilvdntaftSsba v1teli szAm6t.
beny1jt6j1nak telefaxszitmdt vagy eleKronikus levdlcimdt, illetdleg k1zbesftdsi megbizottjdnak nev6t
6s telefaxszdmdt vagy elektronikus levAlci m6t.
vllasztdtsi bizottsdg
fellebbez6s
k6relmez6t, hogy
bizotts1g tdj1koztatja tovdbbd
hatdrozatdnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizoftsdg az eljdrdst hivatalb6l
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folytathatja.

-

a

a

a

