
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat

39/2014.(1X.04.) HVB h a ta r o z a ta
Gurman P6ter Jenosnak, a Magyar Szocialista Peft egyeni valaszt6keruleti jelailtjanek

n y i lve nh,76s ba vete I 616 I

A balassagyarmati Helyi Vdlaszt6si Bizoftseg (ovdbbiakban: HVB) Gurman P6ter Jenost, a Magyar
Szocialista P6ft egyeni velaszt6kertileti jelaltjet Balassagyarmat telepflasen a 08. szem0
ve I a szt6 ke rA letben n y i I v e nta rtes ha vette.
Ezzel egyidejtbg a HVB a jelalbt eftesiti 6s a nyilv4ntarftsba vetelrbl az igazol6st kiadja.

A haftrozat ellen - annak meghozataht'l szAmibtt herom (3) napon beliil - a kozponti
nevjegyzekben szerepl6 vehszt6pober, jel6lt, jelal6 szeNezet, tovdbbd az agyben erinteft
termeszetes es jogi szenely, jogi szemelyiseg n'lkiili szeNezet szemelyesen, bveben a Helyi
Velasz6si Bizottsegnal e660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-35-300-
782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ttesre hivatkozessal, illetve a
velasztesi bizoftsdg merlegel6si jogkoraben hozott ddnt'se ellen, illet6kmentesen fellebbezest
ny1jthat be a N6grAd Megyei Teraleti Vebsztesi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarjen, Rdk6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez6st 1gy ke beny(ijtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokoles:
Lombos lstuen Pel meghatalmazott 2014. szeptember h6 02. napjen kefte Gurman Pebr Jenosnak a
2014. 6vi helyi Ankormenyzati kepvisel6k es poqermesterek velasztAsen Balassagyarmat veros 08.
szAm, egyeni vebszt'kerUlercben kepvisel'jel6ltkent t1ften1 nyilvAntaftesba veterct a Magyar
Szocialista Paft egyeni veh szt1keraleti jel'ltjeke nt.

A HVB negelbpitotta, hogy Gurman Peter Jen6 nyilvenhftesba vetele irenti kerelem a
jogszabalyokban ftmasztott k'vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajAnl6ivek etades1val t6ft6nt. A
jeloltsdghez szaksdges eNenyes ajenhsok szema el6i a Helyi Vebsztesi hoda Vezefijenek
8/2014.(Vlll.18.) HVI haterozaftnak 1/8. pontjeban mege apitoft 17 db ajenhst.

A fentiekre tekintettel Gurman PeEr Jenosnak a 2014. 6vi helyi 1nkormenyzati kepvisel'k 6s
pobermesterek vabsztAsAn Balassagyarmat veros 08. szAm(t egyeni vAlaszt6ker1let4ben
kepvbel6jel5ltkent bft6n6 nyilvdntaftesba vqtele a rendelkez1 reszben foglaltak szeint megt'ftent.

A haffirozat a helyi 1nkormenyzati kepvisel6k 6s po@ermesterek velaszruser6l sz6l6 2010. evi L.
tdNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. S () bekezdesen, a velasz6si eueresr1l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. bNeny (ovAbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. }-ain, 132. S-6n, a jogovoslatr'l sz'l6
tdj6koztat1s a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. *en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S Q) bekezd1s c)
ponuan, 6s az illet€kekr6l sz6l6 1990. evi Xclll. bN6ny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen ataput.

A bizoftseg fijekoztatja a keremezat, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjat
Aogszabalys€ftesre hivatkozAs, illetve a vebszbsi bizoftseg merlegelesi jogk1rben hozott d'nrcsq, a
fellebbezes benyq$6janak nevet, lakcimet Gz6khelyet) 6s - ha a lakcimeffi Gzekhety6t6t) etter -
posl€i eftesitesi cim6t, a fellebbezes benyqjt'janak szem1lyi azonosibjeL i etve ha a k1lf'ldAn e6,
magyarorszegi lakcimmel nem rendelkez6 v^laszt6polgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampolgerseget igazol6 okira6nak tipuset 6s szdmdL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szervezet eset6ben a bir6sAgi nyilvenbftesba v€teli sz^meL A fellebbez's taftalmazhatja
beny(tjt'jAnak telefaxszemet vagy elektronikus lev1lcim6t, illethleg kezbesircsi megbizoftjanak nevet
es bbfaxszamet vagy elektronikus lev'lcimet.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbe a kerehez1t, hogy a fellebbez's a vahsztesi bizottseg
hatArozaanak meghozableig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztesi bizottseg az euerest hivatalb'l
fotytathatja. 
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