HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG @VB)
10/2019.(1X.06.)

Kiss KAIman Zoltdn fiiggetlen egyeni

Patvarc
HVB h

ate roz ata

lisl'id,s jeliiltkant

tiirt6n6

v6tel616l

A patvarci Helyi V^lasztesi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Kiss KehAn Zoltan,
14. szem abtti lakost Patvarc telepalasen f1ggetlen egyeni lis'i's jel1ltkent
Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

Patvarc, Kis utca

jel1lbt eftesiti.

A hatArozat ellen - annak meghozatal6t6l szdmitoft h6rom (3) napon belal- a
szerepl6 v^laszt1pober, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az Ugyben erintett
jogi szemelyiseg nelkuli szervezet szemelyesen, lev4lben a HelyiVelaszhsi

Gyarmati

utca 48. szem), telefaxon

nevjegyz6kben
jogi szem6ly,

6s

(2668 Patvarc,
levelben

(06-3*300-782) vagy

(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseft1sre hivatkozAssal, illetve a
nerlegel'si jogkareben hozoft ddntese ellen, illetekmentesen fellebbezest ny1jthat
Ter1leti V^laszftsi Bizottsdgnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi 0t 36.) cimezve. A
benyljtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

bizoftseg
a N6gred Megyei

0gy ke

lndokolas:
Ks utca 14. szem ahtti lakos 2019. szeptember
kepvisel1k 6s poqermesterek velaszhsen
'nkormenyzati
i I Btes
kepvisel1jeldlke fiften1 nyilve nhftesba vetel6t.

05. napjen k6fte

Kiss Kdlmln Zolt6n, 2668 Patvarc,

a 2U9. evi helyi
fAggetlen egyen

A HVB mege apitotta, hogy Kss Kelmen Zoften nyilvenhft^sba vetel iranfi
Emasztott k6vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajAnl6ivek etadesaval
sztikseges 6rv6nyes aj1nl6sok szama el6ri a Helyi Velaszasi lroda Vezet6je
aienEst.

telepal6sen

a

jogszabelyokban
A jel1ltseghez

mege apitoft 7

A

fentiekre tekinteftel Kss Kehan Zoltannak a 2019. 6vi helvi ankormen
pobermesterek vehsztesen Patvarc teleptlasen fiiggetlen egy'ni list4s
nyifuenturasba vetele a rendelkez6 r1szben foglaltak szeint megt6ft6nt.
A haftrozat a helyidnkormenyzatikepvisel6k 6s poqermesterek

()

vebszhserd sz1l6

bekezdesen, a velaszasi eueresr6l sz6l6 2013.
8. S (2) bekezdesen 6s a 9. S
(bvebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 12+127. S-ain, 132. S-6n, a jogoNoslatr6l sz6l6
S P) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. $ (2) bekezdds c)
sz6l6 1990. 6vi XClll. toN6ny 33.5 e) bekezdes 1.) ponqen ahpuL
A bizoftseg ffij6koztatja a k6relmezot, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a
(jogszabdlysdrt'sre hivatkozes, illetve a vehszasi bizoftsag nAbgelasi
fellebbezes beny1ft6jenak nevet, lakcimet Gzekhelyet) 6s- ha a lakcindt1l (
eftesftesi clmet, a fellebbez1s beny0ft6jenak szemalyi azonosftoiat, illetue
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 vehszt6poqer nem rendelkezik
igazol' okiraftnak tipuset es szemeL vagy jel6l6
magyar
szevezet^llampolgerseget
eseteben a bir6sdgi nyilvAntartesba veteli szemeL A fellebbezes
telefaxszemet vagy elel<troniku s levelci m6t, illet6leg k6zbesitesi meg blzoftjenak
vag y el e ktro n i ku s levelcl m eL
A bizoftseg Hj6koztatja tov^bbA a kerelmezdt, hogy a fellebbezes a valaszbsi
meghozabhig visszavonhat1, ugyanakkor a vehszffisi bizoftseg az eli1rdst

fe\*i;"'

kepvisel1k 6s

0. 6vi L. tOrv6ny

XXXVI. bNeny

a Ve. 10.
6s az illetEkekr6l
6s

jogalapjet

hozott ddntese), a

a

elter

-

postai

kulfaldan 616,
azonosltdval, a
vagy mes
tja beny1$ojenak
es blefaxszemet
haHrozatAnak
folytathatja.

