HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat
35/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z ata
Borenszki Ervinnek, a Magyar Szocialista Pert egyani v6laszt6keriileti jeliittjanek
n y i I ve nta

ftesba vete I 616I

A

balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizotbeg (tovAbbiakban: HVB) Borenszki Ervint, a Magyar
szocialista Pdrt egyeni vehszt6keriileti jelattj^t Batassagyarmat tetepiillsen a 04. szemt

valaszt6kerA letben nyi lventaftesba velte.
a jel1ftet eftesfti es a nyitvenhrtasba vebh't az igazohst kiadja.

Ezzel egyidejfrleg a HVB

A

ha6rozat ellen - annak meghozataht6l sz'mltoft haron (3) napon bel1t - a k'zponu
neujegyzekben szereprc vehszt6pober, jelAlt, iet6t6 szeNezet, bvebbA az Agyben
jogi szem'ly, jogi szenelyis€g n1lk1li szeNezet szemqlyesen, bveben a'rintett
Hetyi
9r.mesz?tel 6s
vehszasi Bizoftsegnal (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem 0t 12. szan, rcbfaxon (0G3s-300782) vagy elektronikus leveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ftesre hivatkozessat, ittetve a
vehszasi bizoftseg merlegel'si jogkor'ben hozott danrcse etlen, illetekmentesen feltebbez'st
ny1jthat be a N5gred Megyei reruleti v,tasz6si Bizotbegnak (3100 salg'tarjen, R6k6czi 0t 36.)
cimezve. A fellebbez4st 0gy ke beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjen 16,00 6r6ig
megerkezzen.

lndokoles:
Lombos lstuen Pdl meghatalmazott 2014. szeptember hO 02. napjAn k6fte Borenszki Ervinnek a 2014.
evi helyi ankormenyzati kepvisel1k es polgarmesterek vehsz6sen Balassagyarmat veros 04. szeml
e_gyeni vAlaszt'keriileteben
PA ft egyen

kepvisel'jel'ftkent t6ft6n6 nyitvenbftesba vebrct a Magyar Szocialista

i vebszt^kerAleti jel\ttjeke nt.

A HVB negAllapitofta, hogy Borenszki Ervin nyilventaftesba vercb irAnti k'relem a jogszabelyokban
Hmasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejetentes ajAnt6ivek ebdesevat t6ft6ni. -A jelotis6ghez
sz.iks6ges

ai6nl6sok szdma eteri a Helyi VelasztAsi troda Vezet6j6nek 8/2014.(Vllt.18.) HVt
haEroza6nak
'rvenyes
i/4. pontjeban mege apitoft 18 db ajenast.

A

fentiekre tekintettel Borenszki Ervinnek a 2014. 6vi helyi
k6pvisel6k 6s
'
polgarmesterek vahszasen Balassagyarmat veros 04. szema
'nkormenyzati
egyeni vebszt'keriilercben
kepviselliel5ftkent

bftenl nyilventaftesba vetele

a rendelkez1 reszben fogtattak szerint megt1rrcnt.

A hatitrozat a helyi ankormenyza kepviset'k 6s pobermesterek vetaszaserd sz6l6 2010. evi L.
t!!^6..r.y 8 s P) bekezdes a.) ponti'n 6s a 9. g (1) bekezd6s6n, a vebszhsi etjeresr't sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. bveny (ovdbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132.
sz6l,
S_an, a jogovostatr6t
-S
Ejeko,ztaas a
.Ue. 10 S G) bekez! s6n, 221. S-en, 2n. e; 224. S-ain,-a 307/p. e) bekezdls c)
ponuen, 6s az i et6kekr6t sz6t6 1990. 6vi XC t. t6N6ny 33.5
e) bekezd^s 1 .) pontlai )bput.
A bizoftseg Mi1koztatia a kerehez^t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kett a fettebbezes jogalapjat
(iogszabelyseftasre hivatkoz1ls, illetve a vebsztesi bizoftseg merlegel,si jogk\rOen hozo\ a'it6se),

a

fellebbez's beny1jbjenak nev6t, takctmet 6zekhety6t) 6; - ha a nx6iietat
6z6kheuercD efter _
postai fftesltesi clmet, a fellebbez^s beny186jenak szemetyi azonosibjet, i etve ha
a kafaiaon erc,
magyarorszAgi lakclmmel nem rendelkez1 vehszt'poqer nem rendelk6zik szem,lyi azonosit^val, a
magyar e ampolgerseget igazoro okiraftnak tipuset 6s szemet, vagy jetal, szervezet vagy mes
s:ery?1?! eseteben a bir1segi nyirv^ntaft1sba v'teri sz6met. A'fertebbezes bftatriizhatja
9eny,ibienak telefaxszemet vagy elektronikus tevetcimet, itletoteg kezbesit'si megbizoftjenak nev6t
es bbfaxszemet vagy elektronikus levebim6t.
A bizottsag ffij6koztatja bvebba a kerehez1t, hogy a fettebbez1s a vehsztasi bizoftsag
halerozatenak meghozahbig visszavonhat6, ugyanakkol'a velaszasi bizofts^g az euera$ hivatalb6l
folytathatja.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 04.
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