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19/2014.(1X.08.) HVB h a t a r o z a t a
Aros-Magl6di Melinda fuggetlen egyeni listes kepvisel6iel5ltkent fift6n0

nyilvenhftesba vebb16l

Az ipotyszagi Hetyi velaszftsi Bizotbeg (ovebbiakban: HVB) Aros-Magl6di Melinda ftggetlen
egy6n i li sti,s kapviselajel iiltet nyi lvenhftesba vette.

Ezzel egyidejtileg a HVB a jel1ltet eftesiti 6s a nyilvdntartdsba vetelr5l az igazohst kiadia.

A haarozat ellen - annak meghozatabt6l szemibtt heron (3) napon beliil - a kAzponti
nevjegyzekben szerepl6 v'laszt'po@er, jel6lt, iel6l6 szervezet, bvebbe az agyben erintett
term'szetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelk(Jli szervezet szem4lyesen, levalben a Helyi
Valasztesi BizottsAgnal Q660 lpolyszog, FO 0t 36. szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus
lev'lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys1ttesre hivatkozessal, illetve a vehsztAsi bizoftseg
merlegetesi jogkdreben hozott dant6se ellen, ilbtekmentesen fellebbezest ny(tjthat be a N'gred
Megyei Teruleti V1lasztesi Bizoftsegnak (3100 Salg1tarj1n, Rdk6czi 0t 36.) cfmezve. A fellebbezest
()gy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

lndokoles:

Aros-Magl1di Melinda 2014. szeptember h6 08. napj6n 11.30 6rakor kefte a 2014. 6vi helyi

'nkormenyzati 
k6pvisel6k 6s polgdrmesterek velaszftsen holyszog teleptll6sen egy'ni listds

kepvisel6jel'ftkent bften5 nyilve ntuftesb a veterct fagg etle n jel5ltke nL

A HVB mege apitotta, hogy Aros-Magl1di Melinda nyilventaftesba vetel irenfi kerelme a
jogszabalyokban rcmasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelenrcs ajenbivek ehd^seval t6ftent. A
jel'ltseghez sz.iks6ges 6ru6nyes ajanasok szema el6ri a Helyi V1laszftsi lroda Vezet6j1nek
9/2014.(Vlll.18. HVI ha6rozaftnak 1 . pontjAban mege apltoft 6 ajenl^st.

A fentiekre tekintettel Aros-Magl5di Melindenak a 2014. 6vi helyi dnkormenyza kepviset6k 6s
polgermesterek vehsz6sen Folyszog teleparcsen egyeni listes kepvisel5jelaltkent t6ft6n6
nyilventaftesba vetele a rendelkez5 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haarozat a helyi Ankormenyzati kepviselbk 6s pobarmesterek velaszteserd szOI6 2010. 6vi L.
t'Neny 8. S P) bekezdes a.) ponuen 6s a 9. S () bekezd6sen, a vehsztesi elj'resr5l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. brv6ny (tovdbbiakban: Ve.) 10. g-dn, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogovoslatr6l sz6l6
tej'kozbtes a Ve. 10. S P) bekezd'sen, 221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes c)
ponlen, 6s az illetekekr1l sz6l6 1990. 6vi XCUI. tAN6ny 33.5 e) bekezdes 1 .) ponIen abpul.

A bizoftseg ffijekoztatja a k€relmezdt, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbez^s jogalapjet
Aogszabelys1ttesre hivatkozas, illetve a vehsztesi bizoftseg merlegel6si jogkorben hozott dant6se), a
fellebbezas beny1$6jenak nevet, lakcim1t gzekhelyet) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khelyet6l) elter -
postai eftesircsi cimet, a fellebbezes benyIft1jenak szemelyi azonosircjet, illetve ha a ktlf5ld'n erc,
magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez' velaszt6polger nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar 

'llampolgerseg,t 
igazol1 okiraftnak tlpuset es szamet, vagy jel6l6 szeNezet vagy mes

szervezet eseteben a birdsegi nyilvenbftE)sba veteli szemet. A fellebbezds taftalmazhatja
beny1jt'jenak telefaxszemet vagy elektronikus levalcim6L illet6leg kezbesltesi megbizoftjenak nevet
6s telefaxszAmet vagy elektronikus lev1lcimet.
A bizottsdg tdj6koztatja tovdbbd a kerehez5t, hogy a fellebbezes a velaszftsi bizoftseg
haEroza6nak meghozahaig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztesi bizottseg az eljer^st hivatalb6l
folytathatja.
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I,tIpolyszdg, 2014. szeptember 08.


