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4/2014.(Vlll.28.) HVB h a t e r o z a t a
KdrdAsi Jdnosn6 fUggetlen polgArmesterjel6ltkqnt t6rten6

n y i lv e nta fte sb a v6tel 6 rd I

Az ipolyszdgi Helvi Vebszasi BizottsAg (bvebbiakban: HVB) K6rd6si J6nosn6,:
szAm alatti lakost, fAggetlen polgermeste el6ltet nyilventartesba vene.

Ezzel egyidejAleg a HVB a jelaltet 6fteslti 6s a nyilv\ntarftsba v6teh6t az igazotdst kiadja.

A haErozat ellen - annak meghozahat6l szemftott herom (3) napon belut - a k'zponti
nevjegyzekben szereprc velasztopolgar, jelalt, jel6t6 szeyezet, bvebbe az iigyben 

'rintettP:les .z?t?2 6s iogi szemely, jogi szem'tyiseg n6tktiti szeNezet szem'lyesen, tei6tben a Hetyi
vebszftsi.Bizottsagnal e660 tpotyszdg, F6 t:!t 36. szam), tetefaxon (06-3s4b0-7s2) vagy etektronikus
lev'lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszab'lys'ttesre hivatkozessal, iltetve a vdtasztasi bizoUseg
merlegelesi iogkoreben hozott ddntese ellen, iltetekmentesen fetlebbezest ny1jthat be a N6gr^a
Megyei Teraleti Vehsz6si Bizoftsegnak (3100 Satgdtarjen, Rekdczi rit 36.) cimezve. A fe ebbezest
(tgy kell benytjtani, hogy az 2014. augusztus h6 31. napjen 16,00 6rAig meg'rkezzen.

lndokolds:

Kardasi Jenosn6, 266a bolyszog, Temesver uba 19. szem abfti takos 2014. augusztus h6 26. naplan
kefte a 2014. €vi helyi ankormenyzati kdpviset'k 6s pouermesterek vebsztesen tpotyszag
telepal6sen poqermesterjet'ttk^nt taft6n6 nyituenhftesba vetebl fugge en jet6ltk6nt.

A.HVB megethpitotta, hogy Kerdesi Jilnosne nyituenrtftlsba vedt iranti kerelme a jogszabelyoKban
tAmasztoft kovetelmenyeknek negfetel, a bejelent's ajenbivek ebdes,vat bft,ni. A jelolis'ghez
fzq{(sdses 6Nenyes aienasok szdma el6ri a Helyi VdtasztAsi lroda Vezet'j'nek 9/2014.iW1t.18. HVI
ha6rozatdnak 2. po.ntjdban meg6ttapttoft 16 aj6nl6st.

A fentiekre tekintettel Kerdasi Jenosn'nak a 2014. 6vi helyi \nkorm,nyzati k6pvisel6k es
polgarmesterek vahsztasen lpolyszag lre.lepubsen pobermesterjel,ltke rcft6n6 nyifuentartasoa
veteb a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haqrozat a helyi 1nkormenyzati kepvisel'k 6s poqermesterek v,laszffisAr,l sz6l6 2010. evi L.t!!1ry.8. 
.s^13).?ekezdes a.) ponti,n 6s a 9. s (3) beiezd's a.) ponti6n, a v'rasztesi etjaresr,r sz6t6

2u7,3; e.vr.xxxvl. t1Neny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124_127. S_ain, 132. S_en, a jogoNostatr'l
sz6t6 tajekoztafts a ve. 10. g (3) bekezd6s6n, 221. S-6n, 223. 6s 224. g-ain, a iozte. g'1i1 texezdes
c) ponuen, €s az illet'kekr1t sz6r6 1990. 6vi xc t. t,rveny 33.s e) beke;d6s 1.) pontlai i6put.

A bizotbeg Ei6koztatia a kdrelmezat, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia ketl a feltebbe26s jogalapJat
Ao.gsz.abalys'rrcsre hivatkozes, illetve a vehsztesi bizoftseg mdrleget6si jogk,rben nozott dioni6se)', a
fellebbez's beny(rjbjenak nev6t, takctm't (sz6khety6t) e; - ha 

-a taxiiieta Gz6khety6t6t) efter _postal ertesifdsi cimdL a fellebbezds beny0jt6j6nak szemetyi azonosit'jat, ittetie ha 
" 

kutfaiaa, et',
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkezd vetaszt6polger nem rendetkezik szemetyi azonosit6val, a
magyar dllampolgersagat igazol6. okiraznak ffpus,t 6s szem6t, vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet esefdben a blr1segi nyilvantaftesba vetefi szemet. A fellebbez1s tarlaliazhatja
b.en,y0it6i5nak telefaxszAmet vagy elektronikus tevetclmet, itletlteg kezbesitlsi negbizoftjenak nev6t
es tel efaxsze m et vagy e I ektron ikus lev'tci m6t.A bizottseg 6j6koztatja tov^bbe a k6retmez6t, hogy a fe ebbez,s a v'laslesi bizoffsag
ha,taroza6nak meghozataleig visszavonhat6, ugyanakkol a vetasztasi bizoftseg az etlarast iiiitattot
torwatnatta.
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