
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

5/2014.(Vlll.29.) HVB h a t e r o z a t a
Medvecz Lajos Ferencnek, a FIDESZ- Magyar PoqeriSz6vefs6g 6s a Ke rcsztanydemokrata

N6ppert kiSziSs polgermesterjeliSltj6nek nyilventartesba v6tel6r6l

A balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizottseg (tov1bbiakban: HVB) Medvecz Lajos Ferenc,2660
Balassagyarmat, szem abtti takost, a FIDESZ- Magyar Poqeri Szavebeg 6s a Keleszt'nydemokrS(*
Neppeft kdzAs polgArmester jel6ltj6t Balassagyarmat telepulesen nyituentaftesba vette.

Ezzel egyidejfileg a HVB a jelaltet 4rtesiti es a nyilvenhft1sba veteh1l az igazoldst kiadja.

A hatArozat ellen - annak meghozatalebl szAmitoft h^ron (3) napon beltJl - a kAzponti
nevjegyzekben szered' velaszt5polg1r, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovAbbd az Ugyben 

'rintefttermeszetes 6s jogi szen6ly, jogi szem6lyis6g nelktili szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi
Vebsz6si Bizottsegnel e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem (rt 12. sze , blefaxon (06-31300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ft'sre hivatkoz^ssal, illetve a
velasz6si bizottsdg merlegel'si jogk'reben hozott d'nrcse ellen, illetakmentesen fellebbezest
ny'jthat be a N5gred Megyei TerAleti Vehszasi BizoftsAgnak (3100 Salg6tarjdn, Rek6czi 0t 36.)
clmezve. A fellebbez'st 0gy ke benyIjtani, hogy az 2014. szeptember hO 01. napjen 16,00 6reig
megekezzen.

lndokol6s:

Csach Gebor k'z5s meghatalmazoft 2014. augusztus h6 28. napjen kefte MedvAcz Lajos Ferenc
2660 Balassagyarmat, szem ahtti lakosnak a 2U4. evi hetyi ,nkormenyzati k6pviset6k 6s
poqarmesterek vehsdesen Balassagyarmat veros telepiil'sen po@ermesterjel'ltkent t6ft6nd
nyilvantaftesba v6tel6t a FlDEsz - Magyar Poqeri sz6vets6g 6s a Kereszt6nydemokrata N'ppert
kAzds p oM e rm este rje I Altje ke nt.

A HVB mege apitofta, hogy Medvecz Lajos Ferenc nyilv6ntart^sba vebb ien k'relem a
iogszabAlyokban Hmasztoft kavetelm6nyeknek megfelel, a bejelent1s ajdnt6ivek 

^tadesevat 
tarrcnt. A

iglgryreShez sz?kseges 
'rvenyes 

ajenhsok sz6ma el6ri a Hetyi Vabszasi troda Vezet6j6nek
8/2014.(Vlll.18. HVI hatdrozatenak 2. pontjeban mege apttoft 300 db ajenast.

A fentiekre tekinteftel Medvecz Lajos Ferencnek a 2014. 6vi hetyi \nkorm1nyzafi kepviset1k 6s
polgarmesterek vabsdasen Balassagyarmat teteptircsen polgarmesterjelattk,nt t6ft6n6
nyilventaftesba v'tele a rendelkez6 r'szben fogtattak szerint megtaft'nt.

A hatArozat a helyi 
'nkormenyza 

kepviset'k 6s poqermesterek vetaszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
t9yirv 8, $ (3) bekezd6s a.) pontien 6s a 9. S P) bekezdes b.) pontjen, a vehsztasi etj1resr6t sz6t6
2013 eui xxxvl. toNeny (bvebbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. g-ain, 132. s-en, a-jogoNostatr6t
sz1l6 hjekozbas a Ve. 10. S G) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a i07/p. S- d) bekezdes
c) pontjdn, 6s az illet'kekrot sz6t6 1990. 6vi XCttt. t6rv6ny 33.s e) bekerdes t .) pontjari dt6put.

A. bizoftseg Eiakoztatia a kerelmezdt, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia ketl a fettebbezes jogalapjAt
Ao.gszabAlysert'sre hivatkozes, illetve a vetaszasi bizoftseg m6rtegetesi jogk'rben hozott dbit6se), a
fellebbez's benv1Bojenak nevet, bkcimet Gzekhety't) ei - na a hk;ii6t6t (sz'kheuefiD ett6r -postai 6ftesitesi cim6t, a fellebbez's beny(tjbjenak szemetyi azonosit6j6t, ittetie ha a kUf,nan et1,
magyarorszegi bkclmmel nem rendelkez' vebszt'poqer nem rendelkezik szemetyi azonosit^vat, a
magyar 6 ampolgarsaget igazol' okiraftnak tipuset es szdm6t, vagy jetal6 szervezet vagy mes
szervezet eset'ben a bir6s6gi nyiMentaftesba vebli szemet. A feltebbez1s taftatiazhatja
beny,ibienak telefaxszemft vagy elektronikus lev'lcimdt, ittetdteg kezbesit'si megbizoftjenak nevet
es bbfaxszem vagy elektronikus lev'lcimet.
A bizotts^g tdj'koztatja bvebba a k6retmez6t, a fellebbezes a vehszt^si bizoftsaa
ha6roza6nak meghozableig visszavonhat6,
folytathatja.

az eljere* hivatalb6l


