HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG

fiVB)

Patvarc
4/2014.(Vlll.29.) HVB h a t 6 r o z a t a
Bernath Kornalia fAggetlen poqermesteieldltk6nt tdrt6n6
n y i I ve nta rt,sba vatercra I

A patvarci Hetyi VAtasztesi Bizoftseg ftovdbbiakban: HVB) Berneth Kom6lia,2668 Patvarc, szdifralatti lakost, fuggetlen poqermesterjelaltet nyilvantattAsba vette.
Ezzel egyidejdleg a HVB

jel'ltet

es a nyituenhftesba vetelrhl az igazoast kiadja.
'rtesiti
A haftrozat ellen - annak meghozadet6l szemitott herom (3) napon beli - a k'zponti
nevjegyzekben szereprc velaszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovebbe az itgyben erintett
rcrmeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg nekiili szervezet szem'lyesen, lev'lben a Helyi
Vebsz6si EizoftsAgnel e668 Patvarc, Gyarmati utca 48. sz'm), tetefaxon (06.3530c-782) vagy
elektronikus leveben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabdlys6tt6sre hivatkoz6ssal, ittetve a v'tasztesi
bizoftseg melegercsi jogk6reben hozott d6ntese ellen, ilbrckmentesen fe ebbezest ny1jthat be a
N5gred Megyei Ter\le Vehszqsi Bizotbegnak (3100 Salg'tarjen, Rek^czi 0t 36.) cimezve. A
a

fellebbezest 1gy kell beny(tjtani, hogy az 2014. augusztus h6 31. napjen 16,00 6r6ig meg'rkezzen.

lndokol6s:
Berneth Kornefia, 2668 Patvarc, szem ahtti takos 2014. augusztus h6 27. napjen k6rte a 2U4. evi
helyi dnkormenyzati k6pvisel6k
polgArmesterek velaszt^sen patvarc tetepijlesen
poqArmesterjel5ltkent tarten6 nyilvenhftesba vetetet fitggetten jel6ltk6nt.

6s

A HVB mege apltotta, hogy BernAth Kornelia nyilv'ntaftesba vetet irAnti kerelme a jogszabAlyokban
Emasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelent's ajenbtuek etad6s6vat t6ft6nt. A jet'ftseghez
sz0kseges arvenyes aj'nhsok szema el6i a Helyi VAlaszasi lroda Vezet'jenek 10/2014.(V1 .18. HVt
hatArozaftnak 2. pontj1ban mege apttott 18 ajenhst.

A

a

fentiekre tekinteftel Berneth Korne enak
2014. 6vi hetyi 1nkormenyzati k6pviset6k es
pobermesterek velasz6sen Patvarc telepiil'sen polgArmesterjetaltkent tarten6 iyitv6ntattdsba v6tete
a rendelkez1 reszben foglaltak szerint

negt'r6nt.

A haftrozat a helyi 5nkormenyzati k6pvisel6k es poqermesterek vebsztesAr't sz6t6 2010. 6vi L.
9!|e-nv 8 s G) bekezdes a.) pontien 6s a 9. g (3) bekezd's a.) ponti6n, a velaszasi eueresr6r sz6t6
2011 6ui xxxvl- tdNeny (bvebbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. $-ain, 132. s-en, a jogoNostatr't
sz6l6 t46kozh6s a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. 6s 224. gain, a i07/p.
S- d) bekezdls
c) ponuen,6s az illet6kekrdl sz6t6 1990.6viXC t. bN6ny 33.5 e) bekerdes 1.) pontjili ataput.
A bizottsdg Hjekoztatia a kerelmezlt, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kett a fettebbezes jogatapjet
Aogszabelysertesre hivatkozas, illetve a vehszasi bizoftseg me egetesi jogk'rben nozott diaiteses', a

fellebbezas benyujrcjenak nev6t, takcimet 6z6khetye0 6a ha a hk;ri6t6t
6zekhety6t6t) efter
postai 1iesitesi cimeL a felebbezes benyAl1jAnak szemetyi azonosftljet, ittetve ha a kutqaan etA,
magyarorszAgi hkcimmel nem rendelkez1 vAlaszt6pober nem rendetkezik szem'tyi azonoslt1val, a
magyar ellampolgerseget igazol6 okiraanak tipusft es sz6mdt, vagy jetat, szervezet vagy mes

-

szeNezet eseteben

a

-

bir6sagi nyituanhftesba vebfi szenet.

A

fe ebbez's taftatiizhatia

beny0it6i6nak telefaxszemet vagy elektronikus tevebimat, illet,teg kezbesit'si negbizottjdnak nei6t
6s telefaxszAmet vagy elektroniku s lev'tci m6t.

A

bizoftseg Ej'koztatja bvebbe

a

kerehez\t, hogy

ha.terozatAnak meghozableig visszavonhat', ugyanakkor'a

folytathatja.

a fettebbezes a vebsztesi bizoftseg
v,laszasi bizoftseg az etjere hivatalb,t
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