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Ruzsin Jenos filggetlen egy6ni tislf,s kapvisel'ielaltkent taftend
n yil v 6 n ta ft a sb a v 6te I 6 16l

Az ipolyszagi Helyi VelaszAsi Bizofts\g (tov^bbiakban: HVB) Ruzsin Jdnos"'' szin atatti lakos, fiiggetten egy1ni list1s kqpvisel6ielailtet nyilv1ntart1sba vette.

Ezzet egyidejabg a HVB a jellltet 6rtesiti 6s a nyiventaftesba v6telr6l az igazolatst kiadia.

A haarozat elten - annak meghozatal^t6l szemibft herom (3) napon belal - a kazponu

n€vjegyzdkben szerepl, vehsztipoper, ietolt, iel6l6 szeNezet, bvabb, az tJgyben 6rinteft

termiizetes es jogi szemety, iogi siem1iyiseg i1lk1li szertezet szemelyesen, lev4lben.a Helyi

Vebszrcsi Bizoft;Agnet QOOT lpoliszdg, F6'it 36. sz'm), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus

lev1tben (bgyarmai@piofinter..n4, i]gszabdlysdtl6sre hivatkozessat, illetve a velaszti)si bizoftseg

nerbget6i,si iogk6r66en hozott A6n[6;e ellei, illet1kmentesen fellebbezest nylithat be a N5grad

raegy\i reriteii vebsz6si Bizottsegnak (3100 Salg1tarien, Rekoczi (1t 36.) clmezve A fellebbezest
(tgi'ketl benyljtani, hogy az 2014. augusztus h6 31 napi'n 16,006raig meg'rkezzen'

lndokolas:

Ruzsin Jlnos, 2660 lpolysz\g, Budai utca 10. sz6m alatti lakos 2014. augusztus h6 26. napiAn kefte a

2014. 6vi hetyi dnt<ormanyzaii Xepviserck es po4ermesterek vebszt1sen tpolysz1g telep1l6sen egyeni

listis kepvis;l1iet1ltkent tut6nO nyitvenhftAsba vete6t fuggetlen iel1ltkdnt

A HVB mege apitotta, hogy Ruzsin Jenos nyiMentaftasba v6tel ir1nti k6relme a iogszabalyakban
t1masztott 

-kovetelm1nyeknek 
megfetel, a beielentls ai6nl6ivek 1tadeseval t6ft6nt. A iel5ltseghez

szriks6ges 1Nenyes ajannsok szima et6ri a Helyi Vdlasztdsi troda Vezet6j6nek 9/2014 (Vlll lS Hvl

ha2rozatenak 1 . p.ontj1ban meg\ apltoft 6 aied1sL

A fentiekre tekinteftel Ruzsin Jdnosnak a 2014. 6vi helyi 1nkormdnyzati k6pvisel6k 6s po9armestereK

vetasztesen botysz\g telepat1sen egyeni Istes kepvisel\jet,ltk6nt t1rtdnd nyilventartdsba v6tele a

rendelkez5 rqszben foglaltak szerint megtaft' nt.

A haterozat a helyi 1nkormenyzati kepviset1k 6s po\ermesterek vdlasztdsdr6l szdl6 2U0 evi L.

t6N6ny A. g (3) bekezd1s a.) iontjen ds a 9. g (1) bekezdesen, a vehslAg elieresrd szAl6 2013. 6vi

f*Vi. t1rveny ftov1bbiakban: ie.) 10. *en, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a iogorvoslatr6l sz6l6

tdjekoz1p,6s a'Vi;. tO. S P) bekezd1sen,2Zt. S-an,223.6s 224. S-ain' a 307/P. S Q) bekezdds c)

pontjdn, 6s az illet,kekr'l szbl6 1990. 6vi XCtll. tdrveny 33.5 Q) bekezdes 1.) ponIen alapu!

A bizottseg Ujekoztatja a keretmez1t, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiAt

Aogszabdlys'tl'sre hivatkozas, illetve a v6laszt'si bizottsAg merlegel'si iogkArben hozott dantese), a

ieltebbez6s beny1jt6j1nak nevet, takcimet (sz6khely1t) 6s - ha a lakclmetdt (szekhely6t6l) elt4r -
postai 1fteslt1si cimet, a fettebbezes benyIjt1jenak szem1lyi azonosit6iet, illetve ha a k1lf6ld6.n 616,

magyarorszegi bkcimmel nem rendelkezd vehszt1po\er nem rendelkezik szemetyi azonostt6val' a

nalgyar |tlafrpolg,rseg igazot, okiraanak tlpusAt es szameL vagy jel6l6 szeNezet vagy m4s

szirvezet eset6ben b bir1sAgi nyituenbftesba v1teli szemet. A fellebbezes taftalmazhatia

beny1jt6jdnak tetefaxszAmdt vagy elektronikus tev'lcimet, i et1leg kezbesit'si megbizottienak nevet

6s telefaxszem vagy elektronikus levelclmet.
A bizoftseg Hj6koztatja tov6bb6 a k6relmez6t, hogy a fellebbez^s a vehs esi bizoftseg

hat1rozatdiak meghozih6ig visszavonhat1, ugyanakkor a v\laszt1si bizoftsag az eli1rdst hivatalb6l

folytath atja .
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