
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

27/2014.(1X.04.) HVB h a t e ro z a t a
Karmann J^nosnak, a Magyar Munkespeft egy6ni vehszt6kerAbti jeliiltjenek nyilvdntart^sba

v6tel,616l

A balassagyarmati Helyi Vehszqsi Bizot5eg (bvebbiakban: HVB) Karmann Jenost, a Magyar
Munkespeft jelaltjet Balassagyarmat tebpfrcsen a 08. szem0 velaszt6keriiletben
nyilventaftasba vette.

Ezzel egyidej1bg a HVB a jel1ftet ertesi es a nyilvenhftesba veteh5l az igazohst kiadja.

A haftrozat ellen - annak meghozab6t6l szemltott herom (3) napon beliil - a k'zponti
nevjegyzekben szereprc vehszt'polgAr, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tov^bbd az Ugyben 

'rintettbrmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem'lyiseg nalkttli szeNezet szemelyesen, lev1lben a Helyi
Velaszasi Bizoftsegnel e660 Balassagyarmat, Rek^czi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ftesre hivatkozAssal, illetve a
vehszasi bizoftseg merlegel'si jogkareben hozott dantese ellen, illetekmentesen fellebbezest
nyIjthat be a N6gred Megyei Teraleti VebsztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rdk5czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbezest (tgy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokoles:
A meghatalmazott 2014. szeptember hO 01. napjen kefte Karmann Janosnak, a 2014. 6vi helyi
dnkormAnyzati kepvisel6k €s poqermesterek v'lasztdsdn Balassagyarmat varos 08. szem, egyeni
vAlasztdkeraleteben egy€ni vdlaszt6kerlileti jel1ltkent t6ft6n6 nyilvenhftesba vercbt a Magyar
M u n kespeft egy6 n i v4laszt6kertileti jel'ltje ke nt.
A HVB neg6llapitotta, hogy Karmann Jdnos nyilv1ntart6sba vltele irenti kerelem a jogszabAlyokban
Emasztott k,vetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek ehd^seval t'rtent. A jel'ftseghez
sztikseges 6rv6nyes ajenasok szama ebri a Helyi Velasztitsi lroda Vezet1jenek 1nU4.(Vlll.18.) HVI
hatdrozat1nak 1/8. pontjeban mege apitoft 17 db ajenhsL

A fentiekre tekintettel Karmann Jenosnak, a 2014. evi helyi 
'nkormenyzati 

kqpvisebk es
poqermesterek velaszasen Balassagyarmat veros 08. szemI egyeni vebszt6ker(ileteben
kepviselbjel1lkent rcft6nd nyilvenhrtdsba v5tele a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A ha6rozat a helyi Ankormenyzati kdpvisel1k es polgArmesterek vehsz6ser6l sz6l6 2010. 6vi L.
taNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdesen, a vehszasi eUeresr'l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. torveny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-an, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr't sz6t6
ffijekozta6s a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. S-An, 223. 6s 224. S-ain, a 307/p. S e) bekezdes c)
pon1en, 6s az illetekekr1l sz6l6 1990. 6vi XCttt. t6rv6ny 33.5 e) bekezd's 1.) pon\en abpul.

A bizoftseg Ei'koztatia a kerelmez1t, hogy a fellebbez1snek taftalmaznia kell a feltebbezes jogalapjet
Aogszabelys'ttesre hivatkozes, illetve a vehsztesi bizottsdg merlegebsi jogkorben hozott d6ntese), a
fellebbezas beny16'jenak nevdt, lakcim6t (szekhety6t) 6s - ha a takcimetd Gz6khety6t6t) efter -postai 

'ftesit6si 
cimet, a fellebbez^s beny(tjt6jdnak szem'lyi azonosit6jdt, iltetve ha a kaff'ld,n el6,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vehszt'poqer nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar e ampolgArsAget igazol' okiraftnak tipuset es szemet, vagy jel6l6 szeNezet vagy m6s
szeNezet eseteben a bir1segi nyilvenhftesba vetefi szamet. A fellebbezes bftalmazhatja
beny,ircienak telefaxszemet vagy elektronikus levdlcimet, illet1leg k'zbesftesi megbizottj1nak nevet
es bbfaxszAmet vagy elektronikus levelcim6t.
A bizoftseg Ej'koztatja tovAbbe a keretmez1t, hogy a fe ebbez's a vebsztesi bizoftseg
haffirozaanak meghozableig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztesi bizoftsdg az euerAst hivatalb6l
folytathatja.
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/: Palik Ferenc :/
HVB eln'k

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.


