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4/2019.(Vlll.30.) HVB h a t e r o z a t a
Szandai Attila ftggetlen egy6ni lis|a5rs jeliiltk1nt t6ft6n6 nyilventaftesba v5tel6r6l

A patvarci Helyi Vehszffisi Bizofts6g (tovdbbiakban: HVB) Szandai Aftita, 2668 Patvarc, T,lgyfa utca
8. szem ahtti lakost Patvarc telepiil4sen faggetlen egy6ni listes jel'ltkdnt nyilvantartesba veszi.

Ezzel egyidejqbg a HVB a jel5lbt eftesitl

A haftrozat ellen - annak meghozatahtd szemibft hAron (3) napon belul - a kazponti nevjegyzekben
szerepb vehsztdpoqer, jel5lt, jeldl6 szeNezet, bvebbA az tigyben erintett termeszebs es jogi szemely,
jogi szemelyiseg nelkUli szeruezet szemelyesen, levelben a Helyi Velasztdsi Bizotts6gnel (2668 Patvarc,
Gyarmati utca 48. szed, blefaxon (06-3U300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelys6ttesre hivatkozAssal, illetve a vebszftsi bizoftseg
m6rlegel6sijogkoreben hozott dontese ellen, illetekmentesen fellebbeze$ ny1jthat be a N6grdd Megyei
Terale Velaszftsi Bizottsdgnak (3100 Salg1tarjAn, RAk6czi 0t 36.) clmezve. A fellebbezest 0gy ke
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 02. napj6n 16,00 6raig megerkezzen.

Indokoles:

Szandai Attila, 2668 Patvarc, TOIgyfa utca L szem abfti lakos 2019. augusztus h6 28. napjen k6fte a
2019. 6vi helyi 6nkormAnyzati k'pvisel6k 6s polgEtrmesterek vehsztAsAn Patvarc telepiilasen faggetlen
egy6n i I ist6s k6pvisel'jel1ltkent t6ft6 nd nyilvenhftesba vetel1L

A HVB mege apitotta, hogy Szandai Aftila nyilvAntaftesba vetel irAnti kerelme a jogszabelyokban
bmasztott kAveblmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval t6ft6nt. A jel5ltseghez
szijks6ges 

'Nenyes 
ajenhsok szema el6ri a Helyi Vehszftsi lrod.t Vezet6je elkl megelhpitoft 7

ajenhst.

A fentiekre tekinteftel Szandai Aftianak a 2019.6vi helyi dnkormenyza kepvisebk es pobermesterek
vebszt^sAn Patvarc telepAl4sen f1ggetlen egyeni lis|'5s kepviseldjel1ftkent t5fien6 nyilvdntaftAsba
vetele a rendelkez6 r'szben foglaltak szeint megtdftenL

A ha6rozat a helyi 6nkormdnyzati k6pvisel6k es pobermesterek vAlasz6sdr6l sz6l6 2010. 6vi L.
tdNeny 8. S e) bekezd6sen 6s a 9- $ (1) bekezd1sen, a vdlaszt4si eljdrdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
tdN6ny ftovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124127. $-ain, 132. S-en, a jogorvoslatr6l szOI6 hjekozta6s a
Ve. 10. $ (3) bekezdesen, 221. S-6n, 223. 6s 224. $-ain, a 307/P. S e) bekezdes c) pon1an, 6s az
illet€kekrdl sz'l6 1990.6vi XClll. toveny 33.5 (2) bekezdes 1.) pontjdn alapul.

A bizoftseg ftjekoztatja a kerelmez6t, hogy a felebbezesnek tafialmatlnia kell a fellebbezes jogalapjet

Aogszabelyseftesre hivatkozds, illetue a vehsztesi bizoftsAg merlegelqsi jogkorben hozoft dont^se), a
fellebbezes beny1$ojenak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s- ha a lakcint,6tdl (sz6khelyetdl) elter - postai
6ftesitesi cimeL a fellebbez's beny1jqenak szemelyi azonosit6.l1L i etue ha a kalfoldan 616,

magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez1 vehszt'poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampolgerseg igazol1 okiraanak tipuset 6s szAmAt, velgy jel6l5 szevezet vagy mes
szeNezet eseteben a bir6segi nyilvAntaftesba veteli szemdt. A fellebbez\ds taftalmazhatja beny1$ojenak
telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, i et1leg kezbesircsi negbi)loftj'nak nev6t 6s telefaxszemet
vagy elektron ikus bvebi m6L
A bizotts^g tAjekoztatja bvebbe a kerehezat, hogy a fellebbezes a v^l?szt'si bizoftseg ha6roza6nak
meghozahdQ visszavonhat6, ugyanakkor a vAlasztesi bizoftseg az eljAre* hivatalb6l folytathatja
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