HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

Patvarc

rozata

8/2019.(tX.06.) HVB h ate
Berkes Andor faggetlen egy6ni ristes jeriSltk'nt tii,t6n6 nyituentaftesha v'bter6r6l
A patvarci Helyi V6laszt1si Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) Berkes Andor, 2668 patvarc, Babits Mihety
utca 41. szem alafti lakost Patvarc telepal4sen fuggetlen egy6ni lisfts jetAftkent nyitvdntart1sba veszi.
Ezzel egyidejlbg a HVB a jel1ttet eftesiti.
A hatdrozat ellen

- annak meghozataht1t szemitoft herom (3) napon betttt- a k'zponti n^vjegw,Rben
s:elepl6 valaszt1po@er, iel5lt, ielal1 szeNezet, bvabbe az ligyben 6rinteft tern6sietes 6s jogiszem1ty,
iogiszemqlyiseg nelkttli szervezet szemelyesen, lev'tben a HetyiValaszasi Bizoftsdgn6l p6-68 patnarc,
Gyarmati utca 48. sz6m), telefaxon (06-35300-792) vagy eletdlronikus tev'tben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysqftesre hivatkozessat, i etve a vebszasi bizoftsag
merlegelesiiogkoreben hozott dont6se ellen, illetekmentesen fetlebbez^st ny()jthat be a N6gr6d Megyet
Terule vebsz6si Bizoftsdgnak (3100 satg6tarjan, R6k6czi 0t 36.) cimeive. A felebbe;est gy ke|
beny(rjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokoles:
Berkes Andor, 2668 Patvarc, Babits Mihdly utca 41. sz6m atafti lakos 2019. szeptember h6 04. napj'n
k6rte a 2019. 6vi helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k es polgermesterek vetaszasen Patvarc teteptjtesen
fAggetlen egy6ni listds k6pvisel6jel6ttk6nt t6ft6n6 nyitv^ntaftasba vetet6t.

A HVB mege apitofta, hogy

Berkes Andor nyilvantaftesba vetet irAnti kerelme a jogszabatyokban
tamasztoft kovetelmenyeknek megfeleL a bejelenrcs ajenbivek etadeseval taftent. A jelaftseghez
szriks6ges eNenyes ajenhsok szema e6ri a Helyi velasztasi hoda vezet'je eftat mege apitoft 7
ajAnHst.

A fentiekre tekintettel Be*es Andornak a 2019. 6vi helyi ,nkormenyzati kepviset'k 6s potgArmesterek
vebsz6sen Patvarc teleptll4sen f1ggetlen egyeni lisj'i,s k'pviset'jet,ftkeft bften1 nyituentuftesba
v+tele a rendelkez6 r'szben foglaltak szeint megt'ttent.

A haarozat a helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k es poqermesterek vehszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
bveny 8. S e) bekezdesen ds a 9. $ (1) bekezdesen, a vdlaszt6si eljdr^srdl sz1l6 2013. 6vi XXXV\.
tdveny Govebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124127. g-ain, 132. g-en, a jogoNostatr'l sz6t6 ftj'kozbtes a
Ve. 10. S p) bekezdasdn, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/p. S e) bekezd1s c) pontjen, 6s az
ietekekr6l szOI6 1990. €viXC l. bNeny 33.5 (2) bekezd's 1.) pontjen abput.
A bizoftseg Mjekoztatja a kerelmezat, hogy a fellebbezesnek tafialmaznia kell a fellebbezes jogatapjet

Aogszabelys€fi^sre hivatkozes, illetve a vebszftsi bizoffseg nefiegel'si jogk1tben hozott d'nteseL a
fellebbez's beny0it6idnak nev6t, lakcimet Gzakhelyet) 6s - ha a lakcin6t6l (szdkhely6tdl) etter - postai
6ftesit6si cimeL a fellebbezes benytft6jenak szem6lyi azonosit6j6t, i etve ha a k1ffAtd'n 6t6,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez6 v6lasztSpolg6r nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar
igazol6 okiratenak tipuset 6s szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mds
szervezet^llampoqers^gdt
esetdben a bir6segi nyilvenbrtatsba v6teli szemet. A fellebbezes taftalmazhatja beny1jqenak
telefaxszdmdt vagy elektronikus lev1lcim6L illetSleg k6zbesltdsi negbizoftjdnak nevet 6s telefaxszamet
vag y e le ktro n i ku s levebi met.
A bizoftseg Ei5koztatia bvebbe a kerehez6t, hogy a fellebbezes a velasztAsi bizottseg haarozatenak
meghozabaig visszavonhat', ugyanakkor a vehszasi bizoftseg az etj6r6st hivatatb6t fotytathatja.
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