HELYI VALASZTAy BTZOTTSAG

ftVB)

Patvarc
5/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a
szandai Afiilenak, a FlDEsz- Magyar poberi sz6vets6g 6s a Kereszt'nydemokrata N'ppert
k6z6s egyeni Iis'li's jeti tjekant tiift6n6 nyituentaftesba v6tet6r6t

4 patvarci Helyi vebszasi

Bizoftseg (bvebbiakban: HVB) szandai Attita-t, a FtDEsz
- Magyar
Polg^ri Szdvets6g es a Kereszrcnydemokrata Neppeft kazds egyeni tistds jel6ttj6t nyitv ntartlsba
vette.

Ezzel egyidejabg a HVB

jer'ttet

6s a nyitv1ntaftesba v6terr6t az igazor6st kiadja.
'ftesiti
A ha6rozat ellen - annak meghozahht6l szemibtt heron (3) napon betiil - a k,zponti
nevjegyzekben szerepl1 vehszt1pober, jetalt, jet6l6 szervezet, tovdbb| az ugyben erinteft
9r.yesa?t?s- es iogi szemery, iogi szem6tyis6g nektiri sze'ezet szem1ryesen, rei6toen a Hetyi
v?l?fztasi Bizottsegndl (2668 patvarc, Gyarmati utca 48. szen, Erefaxon pa-sasoo-laz1 vagy
elektronikus lev6lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabetysertesre hivatkozlsial, i etve a v6kszt6si
?iloftseg n4rlegebsi iogkoreben hozott dantese elten, ittet'kmentesen fe ebbez^st nyujthat oe a
N1grdd Megyei rertilefi vebszftsi Bizottsdgnak (3100 satg6tarjdn, R6k6czi 0t s6.) cinezve. A
fe ebbezest (tgy kell benyajhni, hogy az 2014. szeptember h6bT. iapj,n 16,00 6rdig meg,rkezzen.
a

lndokoles:
Szandai Aftila 2014. szeptember ho 01. napjen k6fte a 2014. 6vi hetyi ,nkormenyzati k6pviset6k
6s
poQermesterek valasztasen Patvarc tetepalesen egyeni fistis k€pvisel|jel1ltk1'nt
t6ft6n6
nyilvantaftesba v6telet a FlDEsz - Magyar potgai szovetslg 6s a Kereiztenydemokrata
N'ppart
k1zds egyeni lisijis jetAftjek6nt.

A. HVB meg^llapitgtta,

hogy szandai Aftita nyituenbftesba vetel irenfi k'relme a jogszab'lyokban
amasztoft kovetelm6nyeknek ne.gfelet, a belelentds ajdnt6tvek ehd1sevat tort6ni. "A
lei,totisegnez
szuks6ges
aianasok szema el6ri a Hetyi v1laiztdsi troda Vezet'jenek 10/2014ii t.iA HVt
haftrozaanak
1. pontjeban mege apitott 6 ajen6st. .
'Nenyes
A fentiekre tekintettel Szandai Aftit6nak.a
6vi hetyi ankormenyzati k6pvisel6k es pobermesterek
vebsztasen Patvarc telepal1sen egydni.2014.
tistds kdpvisel1jel,ttkenl taften, nyitv,ntaraja vltete a
rendelkez1 reszben foglaltak szerint megt6rt6nt.

ha.tero:a! a_helyi ,nkorm'nyzati k6pviser6k 6s po@ermesterek vebszaser6r
sz6t6 2010. evi L.
I,:::!,1
b9k"11??
pon.tien

6s a 9. S () bekezd6s6n, a v'tasztAsi etjArdsr1t sz6t6 2013. 6vi
?)
toNeny (tovebbiakban:
ve.)
10. $5n, a 124-127. S-ain, 132. s-en, a jogorvostatr't sz6r6
^^^vr'
"s
rcj+ko.ztutes a ve. 10. g (3) bekezd6s6n,2zt.
i-an, 2x. e;224. }-ain,-a s'otti rzs niiirie"
-- ")
ponuen, es az iltet'kekr1t sz6t6 1990. 6vi XCilt. larv'ny 33.5
e) beiezdes 1.)

1-S !3)

ponfti;i;;ri

A bizoftseg Hiekoztatia a kerehezot, hogy a fettebbezesnek taftatmaznia
kelt a fe ebbezes jogalapjet
-vZlasztdsi
Ao,gsz.abelyserEsre hivatkozes, illetve a
bizotts6g it6rlegetesi jogk,rben hozott d6nrcse), a
fellebbez6s benv(tjbjenak nevet, hkcrmet
6z6khetye0 6; ha e n*6iietat 6zekhetye6r) erter _
postai eftesitesi cimet, a fellebbezes beny1jt6jdnak' siem6lyi
azonosit6j6t, ittetve ha a katf6td6n erc,
magyarorszegi hkcimmer nen r91de.I1ez6 vebszt6poqer nem renderkezk
szem,tyi azonosit6uar, a
magyar e ampolgdrseget igazot6 okiraanak tipusdt bs szemat, vagy jetatT
szervezet vagy mas

-

szervezet eseteben

a

bir6segi nyitventaftesba v'teli szemet.

A'fe

ebbezes brtariazhatla

b.enyuftoienak telefaxszamat vagy elektronikus lev,lcimet, iltet'leg k'zbesitesi
megbizoftjenak nev6t
6 s telefaxsza m at vagy e le ktroni ius t evebi
m6t.

A

bizottseg Ejekoztatja tovabb+

l:,:1:.:"::?:"k
folylathatja.

a

kerehez1t, hogy

a

fellebbez,s

a

vebsztasi bizoftsag

meghozatahig visszavonhat6, ugyanakkol'a vetaszasi bizoftseg az eyarist
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