
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Patvarc

10/2014.(1X.08.) HVB h a t e r o z a t a
Forgdcs Akos fiiggetten egyeni tistes jetiSttkent tiirten6 nyituentar#sba veteter6t

A patvarci Helyi Velaszasi Bizofts6g (ovebbiakban: HVB) Forgecs Akos faggetten egyeni tistes
jel Altet n y i I ve nta ftes ba v ette.

Ezzel egyidejdleg a HVB a jel'ltet 
'rtesiti 

6s a nyilvenhft1sba v6telr6l az igazohst kiadja.

A ha6rozat ellen - annak meghozataldt'l szemlbtt herom (3) napon beliil - a kAzponti
nevjegyzekben szerepl1 v6laszt6poqer, jelAlt, jelAl' szeNezet, bvebbe az Ugyben 1rinteft
termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili szeNezet szem6lyesen, levelben a Helyi
Valaszasi Bizoftsegn1l (2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. szem), telefaxon (0G3*300-782) vagy
elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ttesre hivatkoz'ssal, illetve a vehsz6si
bizoftsag nerbgercsi jogk'r1ben hozott ddnrcse ellen, illet'kmentesen fellebbeze$ ny(tjthat be a
N6gred Megyei Teruleti Velasztesi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rdk1czi 0t 36.) cinezve. A
fellebbezast (tgy kell benyljtani, hogy az 2014. szeptember h6 11 . napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokoles:

Forgdcs Akos 2014. szeptember h6 05. napjdn k6fte a 2014. 6vi helyi 
'nkormdnyzati 

kepvisel1k 6s
poqermesterek velaszasen Patuarc teleptil'sen egyeni listds k6pviset'jet,ltkent t'rtdn1
nyilventaftesba v6tel6t fUggetlen egyeni lis|ls jel'ttkent.

A HVB mege apitotta, hogy Forgecs Akos nyitvenbrasba vebt ireffi karetme a jogszaberyokban
Emasztott kovetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadesAvat t6ft6nt. A jetottseghez
sz.iksdges 6N6nyes ajAnasok szdma el6ri a Helyi Vehszasi lroda Vezet\jenek 10/2014.(Vltt.18. HVI
ha6roza6nak 1. pontjAban nege apttott 6 ajenast.

A fentiekre tekinteftel Forgecs Akosnak a 2U4. evi helyi 
'nkormenyzati 

kepviset1k 6s poqermesterek
velasztesAn Patvarc telepiiesen egyeni stes kepvisel'jel1ltkent t6ft6n' nyitvenhftesba vAtele a
rendelkez6 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haarozat a helyi 
'nkorm'nyzati 

k6pvisel6k es pobermesterek vetaszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
t1Neny 8. s G) bekezdes a.) pontjen 6s a L s (1) bekezdesen, a velaszasi eueresr'l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. taNeny (tovdbbiakban: Ve.) 10. g-6n, a 124-127. S-ain, 132. g-6n, a jogorvostatr't sz6t6
rujekozhEs a Ve. 10. S P) bekezdes'n, 221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/p. S e) bekezdes c)
ponuan, 6s az illetekekr5l sz6l6 1990. 6viXCl . t6ru6ny 33.5 e) bekezdqs 1.) pontjen ahput.

A bizoftseg Hiekoztatia a kerelmez't, hogy a feltebbezesnek taftalmaznia kelt a fellebbezes jogatapjet
(iogszabalys€ftesre hivatkozes, illetve a vdlaszt,si bizotrceg mertegetesi jogkarben hozott dbntese), a
fellebbezes beny0jt6j6nak nev6t, lakcim6t Gzekhetye\ 6s - ha b ta*idetat Gz6khety6t6t) ett6r -postai 6ftesit6si cimet, a fellebbezes beny(tjt'jenak szemetyi azonosit6j^t, itletve ha a kutfo,tdan 6t6,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 velaszt1pober nem rendetkezik szemdlyi azonosit'val, a
nagyar elhnpo@erseget igazot6 okiraftnak tipuset 6s szemet, vagy jel6t6 szervezet vagy mes
szeryezet eset'ben a bir6sAgi nyilvenbftesba veteli szem't. A fetlebbezes tartalmazhatja
beny1ibienak telefaxszemet vagy elektronikus bvebimet, ittet,leg kezbestrcsi megbizoftj1nak nevet
6 s telefaxszemet vagy e lektronikus levebi m6t.
A bizoftseg fijekoztatja tovabbd a k6retmez6t, hogy a fettebbez's a vebszftsi bizotts^g
ha.tarozahnak meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a vAtaszftsi bizoftsitg az eljere$ hivatalb,l
folytathatja.
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