HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG

ftVB)

Patvarc
8/2U4.nX.04.) HVB h a t e r o z a t a
Pszotene Cservendk Edindnak, a FIDESZ - Magyar PolgAri Sziiyefs6g 6s a
Keresztenydemokrata Neppert kiiziSs egy6ni listds jelaltjekent tart6n6 nyilvanhrtesba vetel6r6l
A patvarci Helyi Vebszt1si Bizottsdg (tovdbbiakban: HVB) Pszot'ne Cservendk Edin6-t, a FIDESZ

Magyar Polgeri Sz1vetseg
nyilventaftesba vette.
Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

6s a

-

Keresztenydemokrata N6ppitrt k1zAs egyeni li$es jel6ltj6t

jelAltet eftesiti 6s a nyilventaftesba vetelr1l az igazobst kiadja.

A

harcrozat ellen - annak meghozahlercl szemibtt herom (3) napon beltil - a kAzponti
nevjegyzekben szerepb vabszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szevezet, bvebbA az iigyben 6rintett
term'szetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelktili szeNezet szemelyesen, lev1lben a Helyi
Vabsz6si Bizottsegnel e668 Patvarc, cyarmati utca 48. szem), telefaxon (0G3r300-782) vagy
elektronikus levdlben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelyseftesre hivatkozessal, illetve a velaszftsi
bizoftsAg merlegercsi jogkoreben hozott dontese ellen, illet'kmentesen fe ebbezest nytjthat be a
NOgrAd Megyei Ter1leti VehszEsi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rek6czi tit 36.) cimezve. A
fe ebbez6st Igy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 07. napjdn 16,00 6reig megerkezzen.

lndokoles:
Pszotdn6 CseNenAk Edina 2014. szeptember h6 04. napjen kefte a 2014.6vi helyi Ankormenyzati
k6pvisel6k 6s polgermesterek vebszftsan Patvarc telepAl'sen egyeni listes kepvisel'jelAftkefi rcft6n6
nyilventuftesba v6telet
FIDESZ Magyar Poqeri Sz1vetseg 6s a Keresztenydemokrata N6pp6ft
kdzAs egyeni list's jel5ltjekent.

a

-

A HVB megelbpftotta, hogy Pszot6n6 CseNenek Edina nyilvAntaftesba vetel irdnti kdrelme a
iogszabAlyokban ftmasztott kAvetelmenyeknek megfelel, a bejelenrcs aj6nl6ivek Staddsevat t'ftent. A
jel1lbeghez szrrksdges ervenyes ajAnbsok szema el6ri a Helyi Vetasz6si lroda Vezet6j6nek
10/2014.(Vlll.18.) HVI haftrozaanak 1. pontjeban mege apitoft 6 ajenast.

A fentiekre tekintettel Pszohne Cserven,k Edinenak a 2014. evi helyi
kepvisebk es
poqermesterek valasztesen Patvarc teleptilesen egyeni fistes'nkormenyza
kepviset'jetaltkent t,fteno
nyilvanbftesba v6tele a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haftrozat a helyi ankormenyzati k6pvisel6k 6s pobermesterek v,laszftserd sz6t6 2010. 6vi

L.

taNeny 8. S G) bekezdes a.) pontjen 6s a 9. g (1) bekezd6s6n, a vebsztesi eueresr6t sz6t6 2013. 6vi
XXXVI. tArveny (tovdbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. g-ain, 132. S-en, a jogorvoslatr'l sz6t6
Ejekozhhs a Ve. 10. S (3) bekezdesen, 221. S-en,2%. es 224. S-ain, a 307/p. S e) bekezdes c)
ponuAn, es az illetekekr6l sz6l6 1990. evi XCttt. bNeny 33.5 e) bekezd's 1.) pontjen atapul.
A bizoftseg Eiekoztatja a kerelmez\t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kelt a fettebbezes jogalapjet
AogszabAlys'ttesre hivatkozas, illetve a velasztesi bizoftsAg m6rleget6si jogkorben hozott d'nrcsq, a
fellebbezes beny186jenak nev6t, lakcim't (sz6kheue0 6s ha a takcim6t6t (sz6khety6t6t) etter
poshi eftesitesi cimeL a fellebbezes benyIjbjenak szemelyi azonoslrcjeL i etve ha a kutf6td6n 6t6,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 velaszt'poqer nem rendelkezik szemqlyi azonosit6val, a
magyar e ampolgerseget igazol' okiratAnak tipuset 6s szemeL vagy jel6t6 szeNezet vagy mes
szervezet eseteben
bir6segi nyilv1ntaftasba v1teli szemaL
fe ebbez's taftalmazhatja
benylit'ienak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, ittet1leg kezbesitdsi megbizoftjanak nevet

-

a

A

6s telefaxszAmAt vagy elektronikus lev'lcim6t.

A

bizottsag Ejekoztatja bvebbe

-

a

kerehez\t, hogy

a

fettebbezes

a

vehsztasi bizofts1g

hateroza6nak meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszasi bizofts^g az euerA$ hivatalb'l
folytathatja.
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