
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Patvarc

7/2014.(1X.04.) HVB h a t e r o z a t a
Nendori Leszl6 fAggetlen egyeni lis/.es jeliiltkent tiirtena nyilventarhsba v6tel6r6l

A patvarci Helyi VelasztAsi BizottsAg (bvebbiakban: HVq Nendori Laszb-t, fAggetlen egyeni list's
jel 6ltet n y i lve nh ft es ba v ette.

Ezzel egyidejtbg a HVB a jel5ltet 
'ftesiti 

6s a nyilventaftatsba veteh5l az igazobst kiadja.

A hahrozat ellen - annak meghozatalitt6l szemibtt herom (3) napon belal - a kdzponti
nevjegyzekben szerepb velaszt'pober, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tov1bbd az iigyben erintett
rcrmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szen1lyiseg n4lktili szervezet szemdlyesen, lev6lben a Helyi
Velaszrcsi Bizoftsegnal e668 Patvarc, Gyarmati utca 48. szAm), telefaxon (06-35300-782) vagy
elektronikus lev1lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys6ftesre hivatkozassal, illetve a velasztesi
bizorceg merlegelesi jogkoreben hozott donrcse ellen, ilbrckmentesen fellebbez6st nytjthat be a
N6gred Megyei Teruleti Vehszasi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rek^czi (rt 36.) cimezve. A
fe ebbeze$ Igy ke beny(tjtani, hogy az 2014. szeptemberh607. napjen 16,00 6r6ig megerkezzen.

Indokotds:

Ndndori Ldszl6 2014. szeptember h6 04. napjen kerte a 2014. 6vi helyi ankorm6nyzati kepvisel6k 6s
poqArmesterek v1lasztdsdn Patvarc teleptil'sen egyeni lis,j,s kepvisel6jel1ltkent t6ft6n6
nyilvAntaftesba vetel5t fAggetlen egyeni [s1es jelAftkent.

A HVB megeflapltofta, hogy Nendoi Leszb nyilventaftesba vetet ienti kerelme a jogszabelyokban
Hmasztoft k,vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadesAval tAft'nt. A jel'ftseghez
sztiks6ges 6rv6nyes ajenbsok szema el6ri a Helyi Vehszt'si lroda Vezet6j6nek 10/2014.(Vlll.18. HVI
hatdrozatSnak 1. pontjAban mege apitott 6 ajenbst.

A fentiekre tekintettel NAndori Leszbnak a 2014. 6vi helyi 
'nkormenyzati 

k6pviset6k 6s
poqarmesterek vebsztesen Patvarc telepiil'sen egyeni fist1s k'pvisel'jel'ftkent rcft6n6
nyilvdntaft^sba v1tele a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megtArrcnt.

A haftrozat a helyi 5nkormenyzati k6pvisel6k es poqermesterek vetaszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
torveny 8. s G) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. g (1) bekezd'sen, a vebszt1si etj,trasr'l sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. t'Neny (bvebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogorvostatr't sz6l6
tAjekozhtes a Ve. 10. g (3) bekezd6s6n, 221. g-6n,2n. es 224. g-ain, a 307/p. S e) bekezdes c)
ponuen, 6s az illet'kekr1l sz6l6 1990. 6vi XClll. tAru6ny 33.5 e) bekezd's 1.) pontjen ahput.

A bizottsdg Hiekoztatia a kerelmezot, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kelt a fettebbez6s jogatapjet
(iogszab1lyserrcsre hivatkoz1s, illetve a vehszrcsi bizotts'g mertegeEsi jogkarben hozott dant6se), a
fellebbezes beny1fi1jenak nev6t, lakcim6t (sz6khety6t) 6s - ha a takcim6t6t (szekhety6t6t) efter -postal drtesifesi cimeL a felebbezes beny1jrcjenak szemelyi azonosit6jat, illetve ha a kuttonon erc,
magyarorszAgi bkcimmel nem rendelkez' vehszt6polgdr nem rendelkezik szem'lyi azonosit'val, a
magyar Sllampolgerseget igazol6 okirahnak tipusdt 6s szemet, vagy jet6l6 szervezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6segi nyilvenhftesba veteli szemet. A fellebbezes tartalmazhatja
beny1jbienak telefaxsz1mAt vagy elektronikus lev'lcim't, i et1teg kezbesit'si megbizottjenak nevet
es bbfaxszAmdt vagy elektronikus levebim6t.
A bizottseg Ejekoztatja bvebba a k6retmez6t, hogy a fe ebbez1s a vebsztasi bizotts1g
haffirozaanak meghozableig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszftsi bizottsAg az eljerA$ hivatatb'l
folytathatja.
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