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92014 (LX02.) HVB haterozata
vagh Ferenc ftiggetlen egyeni lisfts kepvisel'ieloltkent bftend

nyituanbftesba vebEr1l

Az ipotyszagi Helyi Vetaszasi Bizottsdg (tovAbbiakPan: H.U-?..yeSh Ferenc,2660 lpolysz5g' Vas0t

utca l.'szai anm hkos, fiiggetten egyani tist{s kapvisel6ieti5ltet nyilvSntaftesba vefte.

EzzelegyidejfrlegaHVBajetlltet6fteslti6sanyifuentaftesbav6te|r6lazigazobstkiadja.

A haftrozat ellen - annak meghozablebl szemlbft heron (3) napon beliil -.a kozponti

n^vjegyz'kben szerepl6 vdlasztipober, ietolt, iel6l6 szervezet, bvebbe az iigyben arinteft

iiriidize,t"" es jogi szem6ty, iogi sieneiyiseg i6lk(ili szervezet szemelyesen, levelben a Helvi

v6taszt6si Bizottsednet e660 tp;tisz6g, F6 tt 36. szem), tetefaxon (06,3r30u782) vasy ,el.eryonikus
lev1tben (bgyarmitgpiofinter.nri, i]gszabdtysqrt1sre hivatkozessal, illetve a velaszftsi bizoftsag

nertegercsi jogkor66en hozoft aanieie ettei, ittet1kmentesen fettebbezest nylfthat be a N6gred

t t"igv;i r"rit"ii vetasz6si Bizoftsegnak (3100 salg1tarien, Rakdcl 0t 36.) clnezve. A fellebbezast

lgikell benyljtani, hogyaz2014. szeptember h6 0S napien 16,00 6r1ig neg1rkezzen'

Indokoles:

v6gh Ferenc, 2660 lpolysz1g, vas1t utca 4. szdm atafti lakos 2014. augusztus h6 29. napien kefte a

20i4. 6vi helyi ankoima-nyzali kepviserck es pobermesterek vebsz6sen lpolyszog telepu6sen egyeni

fi str,s kepviset1jel,ftkent t6ft6n6 nyituA nbftesba v'brct fUggetlen ielaltkent

A HVB mege apltofta, hogy vegh Ferenc nyituenhftesba v6tel iren kqrelme a iogszab'lyokban
ftmasztoft kAvetelm1nyeknek megfetel, a bejelent6s ajenbivek etadesAval t6ft6nt. A iel1ltseghez
szriks6ges 1rvenyes ajen6sok szema e!6ri a Hetyi Vehszted hoda Vezetdi1nek 9/2014.(Vlll.18. HVI

hahrozahnak 1; pontjeban mege apltoft 6 aienhst.

A fentiekre tekinteftet Vegh Ferencnek a 2014. 6vi helyi 
'nkorm^nyzati 

kepviseldk 6s polgdrmesterek
vatasztesen botyszag tetepiiasen egyeni tistes kepvisel6jel1ftkefi fift6n6 nyilvAntaft^sba veteb a

rendelkez6 reszben foglaltak szerint negtdft6nt.

A haarozat a helyi ,nkormenyzati k6pvisel6k 6s polg'rmesterek vebsztSserd sz6l6 2U0. evi L.

tAN1ny 8. g (3) bekezdes a.) pontjAn 6s a 9. g (1) bekezdesen, a v1lasztdsi eliArAsr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. toNeny (bvebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132 }-en, a iogovoslatr6l sz'l6
Ejekoztaas a Ve. 10. S G) bekezdesqn, 221. S-en, 223. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, 6s az iltetekekr't sz6t6 1990. 6vi Xclll. torv6ny 33.$ (2) bekezdas 1 .) pontien abpul.

A bizotEeg tejekoztatia a kerelmez\t, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(jogszabetyserrcsre hivatkozas, illetve a vebszhsi bizoftseg nerlegel'si jogk6rben hozott dontese), a
fetlebbez1s benyljrcjenak nev6t, lakcim6t (sz6khelyet) 6s - ha a takcimatSl (sz6khely6t6l) elt6r -
postai 

'ftesitesi 
cim6t, a fettebbezes benyhjbjenak szemelyi azonosibjeL i etve ha a kulfalddn 616,

magyarorszegi hkclmmel nem rendelkez' vehszt'polgAr nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a

magyar 
^ltampotgerseget 

igazol' okiraanak tipuset es szemeL vagy ielol6 szeNezet vagy mds
szeNezet eseteben a bir1segi nyilv1ntaftesba veteli szemet. A fellebbezes taftalmazhatia
benyfiI6jenak tetefaxszemet vagy elektronikus lev6lcim6t, illetdleg k'zbeslt4si megblzoftienak nev6t
es bbfaxszemet vagy elektronikus levelclmet.
A bizottseg Ej'koztatja bvebbe a kerelmezdt, hogy a fe ebbezes a vebsztesi bizoftsdg
ha6rozaftnak meghozaahig visszavonhat1, ugyanakkor a v1laszt6)si bizoftsag az elj1rdst hivatalb5l
folytathatja.

lpolyszog, 2014. szeptenber 02. L qu;'
Etvenne :/

HVB elnok


