HELYI uALASZTASI BIZ)TTSAG

ftvB)

Patvarc
9/2019.(tX.06.) HVB h a t e r o z a t a
Belicza Antal fiiggetlen egyani listas jelitltkant titft6n6 nyitvenh,Tasba v6tel6r6l
A patvarci Helyi velaszasi Bizoftsag (tovdbbiakban: HVB) Beticza Antal, 2668 patvarc, Ks utca 2.
szem abfti lakost Patvarc teleptil4sen fiiggetlen egyeni lislls jet6ttk6nt nyilv^ntaftesba veszi.
Ezzel egyidejAleg a HVB

a

jel1ltet 6rtesiti.

A hatdrozat ellen - annak meghozatalSt6l szdmitott hdron (3) napon belat - a k1zponti n6vjegyz'kben
szerepl1 vAlaszt6pobar, jel6lt, jelAl' szervezet, bvAbbe az Agyben 6rintett termeszetes 6s jogi szemely,
iogi szemelyBeg nelktlli szervezet szemelyesen, lev'lben a HelyiVelaszasi BizoftsAgn6l (2668 Patvarc,
Gyarmati
szdm), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelys4ttesre hivatkozessal, illetve a vetasztesi bizoftseg
merlegeEsiiogkdreben hozoft ddntese ellen, illetekmentesen fellebbez6st ny(tjthat be a N^gred Megyei
Teraleti VelasztAsi BizoftsAgnak (3100 Salg6tarjAn, R^k^czi (tt 36.) cimezve. A fellebbezest itgy kell
benyojtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

utca 48.

Indokoles:
Belicza Antal, 2668 Patvarc, Ks utca 2. sz6m alafti lakos 2019. szeptember h6 04. napjan kefte a 2019.
6vi helyi 5nkormenyzati kepvisel6k 6s poqermesterek velasztasen Patvarc telepiilesen fuggetlen
egy6n i I istes kepvisel1jel1ltkent torrc nO nyituenbftesba vete6L

A HVB

mege apitofta, hogy Belicza Antal nyilventaftesba vetel irenti k'relme a jogszab6lyokban
tAmasztoft k'vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajdnl6ivek etadeseval taftent. A jelaltseghez
sztiksdges
ajenhsok szAma el6ri a Helyi V^laszasi lroda Vezet1je 6ltal megelapitoft 7

ajAnl$t.

'Nenyes

A fentiekre tekintettel Belicza Antalnak a 2019. 6vi helyi ankormenyzati kepvisebk es pobermesterek
vahszftsen Patuarc telepurcsen ftiggetlen egy1ni listds kepvisel5jel5ftkent bft6n6 nyilvenhftesba
vetele a rendelkez6 raszben foglaltak szerint megt6rt6nt.
kepvisel1k 6s pobermesterek vebszaserd sz6l6 2010. 6vi L.
'nkormdnyzati
rcNeny 8. $ (2) bekezd6sen
6s a 9. S () bekezdas6n, a velaszasi e[eresr1l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
tdNeny (tov4bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124127. g-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr6l sz6b ftjekozhfts a
Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. g (2) bekezd6s c) pontjAn,6s az
illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi Xdll. toNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen ahpul.

A haffirozat a helyi

A bizoftsdg tdj5koztatja a kerelmezht, hogy a fellebbezesnek tartdmaznia kell a fellebbezes jogalapjAt
AogszabAlysattesre hivatkozes, illetve a vdlaszt6si bizoftsAg m6rlegel6si jogkdrben hozoft d6ntesq, a

fe ebbezes beny1jt6jenak neveL hkcimet (sz6khelyet) 6s - ha a lakcimetd EzekhelyercD elter - postai
4ftesitesi cmeL a fellebbezes beny0jtojAnak szem6lyi azonosiqAt, illetve ha a kulf1ldAn 616,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez5 vehszt6poqer nem rendelkezik szem6lyi azonositdval, a
magyar ellampolgerseg igazol6 okiratenak tipuset es szami)L vagy jel6l6 szeNezet vagy mes

szervezet eset4ben a bir6segi nyilvAnturtesba vetelisz1mAL Afe ebbezes taftalmazhatja benyob1jenak
telefaxszemet vagy elektronikus levalcimat, i etdleg kezbesltesi megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemat
vag y e I e ktro n iku s Ieve I ci m 6t.
A bizotts4g tljAkoztatja bvebbe a kdrelmez6t, hogy a fellebbez6s a vebszffisi bizoftsdg hat1rozat1nak
meghozatalSig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlasztAsi bizoftseg az elj'red hivatalb6l fowathatja
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