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lpolyszdg
4.(1X.02.) HVB haterozata
ggetlen egyeni listes kepviselaielaltkant t6ft6n6
nyi lvenhrasb a vetel 616I

12/201

Jakus J6zsefn'

f

Az ipotysz1gi Helyi vetaszasi Bizottsig (tov^bbiakban: HVB) Jakus J6zsefn6,2660 lpolyszog, F6
utcd SO. szem alaii takos, fiiggetten egy6ni listas k6pvisel6iel6ltet nyilventaftesba vette.
Ezzet egyidej1teg a HVB

a

jel'ltet

6s a nyilventartesba vetelr1l az igazohst kiadia

'ftesiti
A ha6rozat etten - annak meghozah^t6t szemftott herom (3) napon beltil - a k'zponti
nevjegyzekben szereprc vebszt6poqer, ietott, iel6l6 szervezet' bvebbe az agyben erinteft
term'izetes 6s jogi szem6ly, jogi szemetyiseg nek1fi szervezet szemelyesen, levqlben a Helyi
VehsztAsi Bizottsegnel e66O tpolyszdg, F6 0t 36. szAm), telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus
tevetben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlyseftesre hivatkozAssal, illetve a velaszEsi bizoftseg
m6rteget6si jogk,r6ben hozott d'ntese etten, ilbtekmentesen fellebbezest ny1ithat be a N6gred
MegyAi Terateti VAtasztesi Bizotbegnak (3100 Salg'tarjen, Rdk6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest
(rgy ke benyljtani, hogy az 2014. szeptember h6 05. napien 16,00 6reig megerkezzen.

lndokoles:
Jakus J6zsefne 2660 tpolysz5g, F6 utca 50. szdm alatti lakos 2014. szeptember h6 02. napien k6fte a
k6pvisel6k 6s poqermesterek vebs esen Dolysz1g telepulasen egyani
2014. 6vi helyi
'nkorm1nyzati
nt t6ft6 nO nyituA nbftesba vetebt fuggetlen iel5ltkent.
f s/l6 kepvisel'jelaltke

A HVB mege apltofta, hogy Jakus J'zsefne nyitventaftesba vetel irenti kerelme a iogszabelyokban
ftmasztott kovetetm'nyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etades1val tortenL A iel6ltseghez
sztikseges eru1nyes ajenbsok szema el6ri a Helyi Velasz6si lroda Vezetdjenek 9/2014.(Vlll.18. HVI

ha6roza6nak,l. pontjeban nege apltoft 6 ajenasL
fentiekre tekintettel Jakus J6zsefn6nek a 2014. 6vi helyi 1nkormenyzati kepvisel6k 6s
poqermesterek vehsztesen bolrcz^g teleptil'sen egyeni listes kepvbelajeldltkant t6ft6no

A

nyilvenbftesba v6tele a rendelkezd reszben foglaltak szerint megtdrrcnL

A haterozat a helyi 1nkormenyzati k'pvisel1k es poqermesterek velaszftser6l sz6l6 2010. 6vi L.
ftNeny 8. S P) bekezdes a.) pontjAn 6s a 9. S 0) bekezdesen, a v^lasztesi eljar^sr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. toryeny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogorvoslatr'l sz6l6
ftjdkoztatas a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 2X. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjan, 6s az i erckekral sz6l6 1990. 6vi Xclll. t1Neny 33.5 (2) bekezd's 1.) ponqen alapul.
A bizoftseg ffijekoztatja a kerehezdt, hogy a fellebbezdsnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelys€ftesre hivatkozes, illetve a vebszasi bizoftseg merlegel^si jogkorben hozoft ddnrcsd, a
fellebbezes beny($ojenak nev6t, lakcim6t (szekhelyet) 6s ha a lakcimet6l (szekhelyercl) elrcr
poshi eftesitesi clmeL a fellebbezes benyll6jenak szemelyi azonosibjeL i etve ha a k1ffOldAn 616,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez' velaszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
nagyar allampolgerseget igazol' okira6nak tipus1t 6s szemeL vagy jel6l6 szeNezet vagy mes

-

-

a bir6segi nyilvenhiesba voteli szemeL A fellebbezes tartalmazhatja
beny,jrcjenak telefaxszemet vagy elektronikus levelcineL ilet6leg k6zbesircsi megbizoftjenak nevet
es rcbfaxszamat vagy elektronikus levelclneL
A bizoftseg ftjekoztatja tov'bb4 a kerelmezaL hogy a fellebbez's a velaszt^si bizoftseg
hatArozatAnak meghozatalSig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsz6si bizoftseg az elj1rdst hivatalb6l
azeNezet eset4ben

folytathatja.
lpolyszdg, 2014. szeptember 02.
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