HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

Patvarc

6/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a
Berkes Andor fiiggetlen egyeni Iistes jeliittkant ti5ft6n6 nyilventartesba vetet6r1t

A patvarci Helyi vebszftsi Bizotbeg (bvebbiakban: HVB) Berkes Andor-t, ftigge en egyeni fisas

jelAltet nyi lventarasba vette.
Ezzel egyidejfrleg a HVB

jet'ttet

6s a nyituentaftesba v6tetr6t az igazobst kiadja.
'ftestti
A ha6rozat ellen - annak meghozatal^t6l szamibtt herom (3) napon bet(il - a kazpontr
nevjegyzekben szerepl1 valaszt1pober, jetatt, jet6l6 szervezet, tovitbbd az agyben erintett
P!!ies.z?t?s 6s iogi szemery, iogi szem1tyiseg n1tkuri szervezet szemeryesen, tei1tben a Hetyi
ve.
F.s'Hli Bizottsagnel e668 patvarc, Gyarmati utca 48. szeo, blefaxon (06-3s-300-782) vagy
elektronikus lev^lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ttesre hivatkozlssat, i etve a v'lasztdsi
l|zoftseo merlegelesi iogkor'ben hozott d6nt6ie ellen, ittetekmentesen fe ebbez^st nytjthat be a
N6gred Megyei rertileti vetaszhsi Bizoftsegnak (3100 satg1tarjen, R6k6czi 0t 36.)'cimezve. A
fe ebbezest (tgy kell beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6b7. iapj1n 16,00 6r6ig meg,rkezzen.
a

lndokol6s:
Berkes Andor 2014. szeptember h6 03. napjen kefte a 2014. 6vi helyi ankormenyza kepvisellk 6s
polgermesterek v1lasz6sen patvarc telepat1sen egy'ni listds k6pvisel6jel6ltk6'nt taftenT
nyilvAnbftesba veb6t fAggeflen egyeni Istes jet6ttk6nt.
A. HVB mege apltofta,

hogy Berkes Andor nyituenhftesba v6tet iren k6relme a jogszaberyokban
Hmasztott kdvetehenyeknek negfelet, a bejetenrcs ajenbivek etadlsevat taneni. "A jet'lis6ghez
szakseges ervenyes aienasok szema eteri a Hetyi Veb;zasi troda Vezet,jenek 10/2014.iV 1.1s. HVI
hat()roza6nak 1. pontjeban mege apitott 6 aj6nast.
A fentiekre tekinteftel Berkes Andornak a 2014. 6vi helyi

k6pvisel6k 6s polg'rmesterek
vahsztesen Patvarc tetepijt'sen egyeni rs],i,s k'pv'rset,jel,ltkenl
'nkormenyzati
rcft6n6 nyiMentafte;ba veted a

rendelkez1 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haftrozat a helyi
k6pvisel6k 6s potgilrmesterek vebszaserd sz6l6 2010. evi L.
t6:g!.y S (3) b?kezd6s
'nkormenyzati
pontien 6s a 9. g (1) bek6zd6s6n, a vehszt\si etjeresr't sz6r6 2013. evi
a.)
xxxvl 1.tdNany (tovebbiakban: ve.) 10. s-en, a 124-127. s-ain, tsz. s-en, a jogorvoslatr,t sz6t6
-s
Ej6ko.zta6s a ve. 10. s G) beke-zd6sen, zzt.
5-an, 2x. e;224. }-ain,-a sbtti.
e) beiiezdies c)
pontjen, es az irretakekr1r sz6r6 1990. 6vixc t. [6N6ny 33.s
e) bekezdls 1.1 pontjai )hput.
A bizorceg Ei4koztatia a kerehez1t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia ke a fe ebbezes jogatapjet
Aogszabelys1ttesre hivatkozes, illetve a velasztesi bizoftsilg merteget1si jogkarben hozoft dbit6se), a
fellebbez1s beny(ijrcjenak nev6t, takcimet
ha A anitietat gz6khety6t6t) ett6r _
Gz6khety6t) 6;
postai
cimet, a fellebbezes beny1jt6janak szemetyi azonosircjet, illetve ha katfado, eta,
magyarorszegi
'ftesitesibkcimmel nem rendelkezO vebszt1potgar nem rendelkezik szem6lyi "azonosit1val, a
magyar elhmpolgerseget igazor6 okiraanak tipusilt bs szamet, vagy jetdr, szervezet
vagy mas

-

szervezet eseteben

a

bir6s6gi nyilvenhftdsba

vebl

szem6t.

A

fellebbez^s taftalmizhatja

telefaxsze.m.at vagy elektronikus levelcimet, ittetoleg kezbesircsi megbizoftjenak nevet

2"^r!!!t6!e!!j,
es
tetetaxszamat vagy elektronikus lev'lcimet.
A bizoftseg Ejekoztatja tov6bb6 a .kerehez6t, hogy
ha,terozahnak meghozatal6ig
rctwatna

a.

a

fettebbezls

a

visszavonhat6, ugyanakko-r'a vetasztlsi bizoftseg

;,,H"
HVB eln1k

vabsztlsi

bizoftsag

az eljere$ hivatatb,l
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