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8/2014.(Vlll.28 ) HVB hatarozata
Jakus Beta fiiggetlen egyani tis#s kepvisel6ielaltk'nt t6ft6na

n yi I vA nta ft esb a v6tel 616 I

Az ipolyszogi Helyi Vehsztesi Bizottsdg (tov1bbiakban: HVB) Jakus B6la' 2

. szam alatti laios, fiiggetten egy6ni Iistds k6pvisetOiet6ttet nyilventart1sba '/eiie.

Ezzet egyidejateg a HVB a iet'ltet 
'rtesiti 

6s a nyiMenhftesba v6telr6l az igazol(tst kiadia

A hatSrozat ellen - annak meghozaabt'l sz1mftott herom (3) napon beliil - .a k'zponti
nevjegyzekben szerept, vttlaszt'pober, iel6tt, jel6l6 szervezet, bvebb, az ugyben 

'rintetttermiizetes es jogi szemety, iogi siem1iyiseg i1lkiiti szervezet szem1lyesen, lev1lben a Helyi

VAtaszt1si Bizott;Agnet e66O lpotiszAg, FO 0t 36. szam), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus

tev1lben (bgyarmai@profinter.nui, iogszab6lys6rtdsre hivatkozessal, illetve a v1lasztttsi bizottsAg

m6rtege6si' jogk1r66en hozott danilie ellen, illet\kmentesen fellebbezest nyttithat be a N1grad

Negy:ei teriteii Vebsz2si Bizotts1gnak (910A Sab1tarjen, Rek6czi (lt 36.) cimezve. A fellebbezost
()gt ke beny1jtani, hagy az 2014. augusztus ho 31 napi'n 16,00 6reig negerkezzen

lndokol6s:

Jakus B6la 2660 tpolysz\g, F6 utca 13. sz6m alafti lakos 2014. augusztus h6 28. napien k6fte.a.2014

6vi helyi 6nkormenyiati k6pvisel6k 6s poqermesterek vehszt1s1n lpolyszog telepiil6sen egydni lisl.lis

kepviset\jel5ltkent tdrt6nO nyilventaftesba vebEt f1ggetlen jelaltke nt

A HVB meg6 apitotta, hogy Jakus B6ta nyitv'ntaftesba v6tel ir'nti kerelme a iogszabelyokban
Emasztott XaveiemenyeXiek megfetel, a bejelentes ajenl1ivek AhdAseval t1ftenL A iel1ltseghez
szr;ks6ges 1rvenyes ajlnasok szima el6ri a ilelyi Vehsztesi foda Vezet6i6nek 9/2014.(Vlll.18 HVl

haftrozatiinak 1. pontjeban negelbpitott 6 aienlast.

A fentiekre tekintettel Jakus B6l6nak a 2014. 6vi helyi 
'nkormdnyzati 

k6pvisel6k 6s pobermesterek

v6lasztdsdn tpolyszlg teteplllsen egyeni listls k1pvisel1jelAltkdnt tdrt6nd nyilvAntaftesba veble a

rendelkezo rdszben faglaltak szerint megtaft'nt.

A habrczat a helyi 
'nkormenyzati 

k6pvisel6k 6s poqermesterek velaszt^s'r1l sz6l6 2010. 6vi L.

tdNeny A. S G) b;kezdes a.) pontjan 6s a 9. g (1) bekezd6s6n, a vehsztAsi eljerAsr6l sz6l6 2013. 6vi

XXXV|. tOrveny (ovebbiakban: Ve.) 10. g-en, a 124-127. g-ain, 132. g-6n, a iogorvoslatr1l s2616

ftjekozbas a Ve. 10. S P) bekezd'sdn, 221. S-en, 223. 6s 224 }-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)

pantjAn, es az illet6kekr1l sz6l6 1990. 6vi XClll. toNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontiAn alapul.

A bizottsdg ftj6koztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbez6s iagalapi6t
(ogszaOdlys6rt6sre iivatkozAs, itletve a velasztAsi bizottseg merlegelesi jogkarben hozott ddnt6se). a

fetlebbezes beny0jt6j6nak nevet, lakdmet $zdkhely6t) 6s - ha a lakcln6t6l (szekhelyet6l) elter'
postai lftesitesi cim6t, a fellebbezes benyIjt6jenak szemelyi azonosit1iet, illetve ha a kAlfAldAn erc,
'magyarorszdgi 

lakcimmel nem rendelkez6 vAlaszt'po@er nem rendelkezik szem'lyi azonosit6val, a

magyar 6 anpolgersdget igazot6 okiratAnak tipuset 6s szAmAL vagy iel6l6 szeNezet vagy m's
szervezet eseteben a bir'sAgi nyilv\ntaftesba veteli sz^m1t. A fe ebbez's taftalmazhatia

beny1jbjenak telefaxszAmAt vagy eleldronikus lev6lcimet, illet1leg k1zbesitdsi megbizotti1nak nevet
es rcbfaxsz+met vagy elektronikus lev6lcimet.
A bizottsdg ftj'koztatja tov1bbd a k6relmez6t, hogy a fellebbez4s a velasztesi bizousag

hatarozat1iak meghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsz6si bizofts1g az eliArlst hivatalb6l
folytathatja.

/^' .7 ,
1/1 uzt I /-)- .'

'/ HVB elnak


