HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Patvarc
11/2019.(1X.06.)

HVB h ate rozata

Forgecs Akos fiiggetlen egyani lisfts jelitltk6nt tiit6no

v6tel616l

A patvarci Hetyi Vetaszt^si Bizoftseg (tov^bbiakban: HVB) Forgecs Akos, 2668
68. szem abfti lakost Patvarc teleptllesen faggetlen egydni listds ieloltkant
Ezzel egyidejfileg a HVB

a

jelaltet aftesiti.

A haftrozat ellen - annak meghozatal1t6l szdmitott hdrom (3) napon belal - a
szerepl6 v6laszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebbe az iigyben arinteft
jogi szemllyiseg nelkuli szervezet szem4lyesen, lev6lben a Helyi Velasztdsi

utca 48. szad, blefaxon

(06-35-300-782) vagy
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysaftesre hivatkozessal, illetve a
merlegercsi jogkoreben hozoft dantese ellen, ilbtekmentesen fellebbezest nyIithat

Gyarmati

Gyarmati utca
veszt.

Teriilefi Vahsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi tt 36.) cimezve. A
benyujtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjAn 16,00 6reig megerkezzen.

nOvjegyzekben

esjogi szem6ly,
(2668 Patuarc,

bveben
bizoftsag
a N6grad Megyei
1gy ke

Indokol6s:
Forg(tcs Akos,2668 Patvarc, Gyarmati utca 68. sz6m alattilakos 2019.
kepvisel1k 6s polg^rmesterek v^lasztdsdn
a 2019. 6vi helyi
s kepvisel'jel1ltkent t6ft6n6 nyilvA ntaft^sba v6tel6t'
faggetlen egye ni fisft'nkorm6nyzati

h6 05. napjen kerte

Akos nyilvenbftasba vetel irenI
a beielentes aianbivek etadesaval
megfelel,
Emasztott kovetelm'nyeknek
a Helyi Vebszasi lroda Vezet6ie
szema
el6ri
ajAnl1sok
sziiksdges
ajenhst.
'rvenyes

a jogszabdlyokban
A jeldltseghez

A HVB mege apftotta, hogy Forgacs

telepill6sen

megelapitoft 7

A fentiekre tekintettet Forgecs Akosnak a 2019. 6vi helyi ankormenyzati
va aszftsen Patuarc telepul'sen faggetlen egyeni stAs kepvisel5iel5ltkent
v6tele a rendelkez6 reszben foglaltak szeint megt1ttent.

6s poqermesterek

A haErozat a helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k 6s poqermesterek velasz6ser6l
8. S e) bekezdesen 6s a L S (1) bekezdesen, a v^lasztdsi eli6r^sr6l sz6l6 201

2010. 6vi L. t'rueny

ftovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 12+127. S-ain, 132. S-6n, a iogoNoslatrol szol6
S P) bekezdesen, 221. $6n, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
sz6l6 1990. 6vi XCl . toMeny 33.5 e) bekezdes 1.) ponti'n alapul

A bizoftsdg tejekoztatja a kerehez1t, hogy a fellebbez6snek tartalmaznia kell a
(ogszab6lys6rt6sre hivatkozi)s, illetve a vAlaszasi bizoftseg m6flegel6si
fettebbezes beny1jtojenak neveL lakcim't (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimetol (

eftesitesi cim6t, a feltebbez's beny1it6i€tnak szem6lyi azonosibieL illetve
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkezS vebszt6poqer nem rendelkezik szl
igazol' okiratenak tipuset es szeneL vagy ieldl1
magyar
nyifuenbftesba veteliszenet. Afe ebbezes
a
blr1segi
eseteben
szeNezet'ttampolgarseget
tetefaxszemet vagy elektronikus levelclm6t, i et6leg kezbesitesi megbiT-oftienak
v agy ele l<tro n i ku s bve bi meL
A bizoftseg Hjekoztatja bvebbe a kerelmez6t, hogy a fellebbezes a velaszftsi
meghozatuHig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztitsi bizotts^g az euerest

nyilvAntaftesba

6vi XXXr'I. tdrveny
a Ve. 10.
6s az illetekekr1l
jogalapjdt
hozott dontese), a

a

elter

-

postai

kaffaldon 616,
azonosit'val, a
vagy mes
tja beny jbjenak
6s telefaxszemet
hat6rozatdnak
folytathatja.

