HELYT VALASZTASI BTZOTTSAG (HVB)

lpolYsziig

28.) HVB haterozata
Eva fiiggetten egyeni stes k'pviselbielitltk'nt t6rten6
n y i I va nA fte s b a v 6tel 6 rA I
7/2014.(Vlll

Strba

Az ipolyszogi Hetyi V'lasztlsi Bizottslg (tovdbbiakban: HVB) Strba Eva,
szam atattilakos,' fiiggetlen egy6ni tiitis ktlpvisetliellltet nyilvenhftesba

vette

';:'

Ezzet egyidejabg a HVB a jetaltet 6ftesiti 6s a nyilvenbrtesba v6tel16l az igazol+st kiadia.

hatarozat ellen - annak meghozabat6l szemltott h6rom (3) napon beltil - a k1zponti
ndvjegyz6kben szerepl1 vdtasztjpalgdr, iel6lt, ietdt1 szeNezet, bvabbA az Irgyben 5rinteft
tern{izetes es jogi szem6ly, iogi szemeiyis1g nelkUli szeNezet szemelyesen, bveben.a Helyi
V6taszt6si Bizoftie!net e66O tpotrsz1g, Fd 0t 36. szam), telefaxon (06-3&300-782) vagy .elektronikus
lev1tben (bgyarmitpprofinter.nui, iigszab1lys6tl1sre hivatkozessal, 1letve a vehsz6si bizoftseg
m6rtegetesi jogkAr66en hozott a6ni6;e eile;, illetdkmentesen fellebbezest ny(lithat be a N6gred
(lt 36.) cimezve A fellebbezest
tttegyZi kriteii Vehsztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rek6czi
lgt kelt beny(rjtani, hogy az 2014. augusztus h6 31 napi1n 16,00 6r6ig megerkezzen

A

lndokoles:
Eva, 2660 lpotysz1g, FO utca 26. sz1m alattl lakos 2014. augusztus h6 27. napi1n k6fte,a.2014.
6vi hetyi dnkormdny2ati i6pviset6k 6s potgermesterek vehsztAs1n lpolysz,6g telepul6sen egyeni listes
kepvisel1jelaltkqnt t6ft6n6 nyilvantaft'sba v6tel6t ftlggetlen jel6ltk6nt
Strba

Strba Eva nyilvenbftesba v6tel ir^nti kerelme a iogszab1lyokban
Emasztott kaveielm,nyeknek megfelet, a beietentes ai6nl6lvek AtadAsdval bfteft. A iel)lBeghez
sziksdges erv\nyes ajen6sok szima eteri a ilelyi Vehsztesi lroda Vezet1i1nek 9/2014.(Vlll.18 HVI
hatArozatAnak 1. pontj^ban mege apitoft 6 ajenbst.

A HVB megetbpttotta, hogy

kepvisel1k es poqArmesterek
fentiekre tekintettel Strba Ev1nak a 2014. 6vi hetyi
'nkormAnyzati
nyilventuftesba vetele a
t1ftend
k6pvisel6iel6ltk6nt
egyAni
stes
vehszt\sAn lpolysz\g telepll'sen
megtdftent.
foglaltak
szerint
rendelkez5 r5szben

A

A haarazat a hetyi Ankormenyzati kepvisetdk 6s poqermesterek vehsz6sard sz6l6 2UA. 6vi L.
t6N€ny B. S F) bikezdes a.) pontjen 6s a 9. g (1) bekezdesen, a vAlaszftsi eli6ratsr6l sz6l6 2U3. evi
XXXV\. torviny (tov1bbiakban: ie.) 10. g-en, a 124-127. g-ain, 132. S-en, a iogoNoslatr6l szlto
Ejdkozbas a Ve. 10. S P) bekezdes'n, 221. S-en, 223. 6s 224 l-ain, a 307/P. S G) bekezdes c)
pontjen, es az illet'kekr't szOI6 1990. 6viXClll. toN'ny 33.5 (2) bekezdes 1 ) pontien abpul.
A bizotts^g ffijekoztatja a kerelmez6t, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia kell a fellebbez6s iogalapiet
Aogszabelys'ft'sre hivatkozAs, itletve a vebszftsi bizottseg merlegelasi jogkdrben hozott d'nt6se), a

fellebbezes beny(tjt'jenak nevdt, lakcimet Gz6khely6t) 6s ha a lakclmet1l (sz6khelyet6l) elter'
posfal 6rtesif6sl cim6t, a fetlebbezes beny1jt1j,nak szem'lyi azonoslt6i6t, illetve ha a k1lf'ldAn erc,
magyarorsz1gi lakcimmet nem rendelkez1 vebszt6poQer nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
magyar 1llampotgers^get igazot, okirarcnak ttpuset es szemaL vagy iel6l6 szervezet vagy mds

-

szervezet esetdben

a

bir6s\gi nyilv1ntaftasba veteli szem*t.

A

fellebbez6s taftalmazhatia

beny0jt6j1nak telefaxszdmAt vagy elektronikus lev6tcim6t, illet6leg kezbeslt'si megbizottienak nevet
es telefaxsz+mAt vagy elektronikus lev4lclmeL

A

bizottslg t1j'koztatja tovebbS

a

k6retmez6t, hogy

a

fellebbez's

a

vebszftsi

bizoftsag

haterozat1nak meghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a v\hsztesi bizottseg az eliere$ hivatatb6l
folytathatja.
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