HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG

fiVB)

Ipolyszdg
13/2014.(1X.02.) HVB h ate rozata
Kovecs Jenosne fuggetlen egyeni lis?i,s k6pvisel6jel6ftk6nt t6rt6n6
n yi lv e nta ftesb a vetel 616l

Az ipolysz6gi Helyi Vehszasi Bizoftseg (bvebbiakban: HVB) Kovdcs Jenosn6, 2660 lpolysz\g,
Temesver uba 24. szem abtti lakos, fhggetlen egyani listds k6pviselajeliiltet nyilventaftasba
Ezzel egyidejtleg a HVB

a

jelaftet eftesiti es a nyilvdntaftSsba vetelral az igazotdst kiadja.

A

hatArozat ellen - annak meghozabhtdl szemibft haron (3) napon belul - a kAzponti
nevjegyzekben szereprc vebszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebbe az ugyben
brmeszetes 6s jogi szemely, jogi szenelyiseg nelk,li szeNezet szemelyesen, bveben a'rinteft
Helyi
Vebsztesi Bizoftsegnel (2660 lpolyszag, FO ttt 36. szem), tetefaxon (06-35-300-7A2) vagy etektronikus
levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys'ftesre hivatkozAssal, illetve a vehsztesi bizoftsag
meflegelasi jogkordben hozott ddntese ellen, illetekmentesen fellebbezest ny(ljthat be a N6grAd
Megyei Terilleti Vehszasi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, RAkOczi 0t 36.) cimezve. A fellebbez'st
,gy keU beny(tjtani, hogy az 2014. szeptember h6 05. napj1n 16,00 6reig megerkezzen.

!ndoko!6s:
Kovecs Jenosne 2660 lpolysz1g, Temesvdr utca 24. sz1m alatti lakos 2014. szeptember h6 02.
napjan k6fte a 2014. 6vi helyi Ankormenyzati k'pvisel'k es poqermesterek vebszasen Dotysz\g
telepal'sen egyeni listas kepvisel1jel'ftke bft6n6 nyitventartesba v6tet6t fagge en jetattkant.
A,HVB mege apltofta, hogy Kovecs Jenosn' nyitv'ntaftesba v6tet ireffi kerehe a jogszabetyokban
Mmasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajdnl6lvek. ehdesevat t6ft6nt. A jel,tis^gnez
sz{.ikseges
aidnl^sok szdma el6ri a Helyi Vebszasi troda Vezet6jenek 9/2014.(Vt .18. HVt
habrozatAnak
1. pon\eban negelapitott 6 ajenast.
'ruenyes

A

fentiekre tekintettel Kovecs Jenosnanak a 2014. 6vi hetyi 1nkormanyzati k6pviset6k 6s
polgarmesterek vebszajen holysz'g telepiibsen egyeni fislls k'pvi;et'jetattk'nt t6ft6n6
nyilvenbftesba vetele a rendelkez, r'szben foglaltak szerint megtaft'nt.
A haurozat a helyi 6nkormenyzati kepviset6k 6s po@ermesterek vetaszffiserd sz6l6 2010. 6vi L.
t!!v_6,nt/ 8 S (3) bekezdes a.) pontien 6s a 9. $ (1) bekezd6s6n, a vataszasi etj6resr6t sz6t6 2013. 6vi
xxxvl. toNeny (tovdbbiakban: ve.) 10. s-an, a 124-127. g-ain, 132. s-en, a jogorvoslatr,t sz6l6
ffijeko.ztaas a Ve. 10. S G) bekezd6s6n, 221. S-6n, 2n. 6;224. g_ain,-a 307/p. -S
e) bekezdls c)
pontjan, es az illetakekrdt sz6t6 1990. 6vi XC t. tarv'ny 33.s
e) bekezdes 1 .) pontjei itaput.
A bizoftseg Hi'koztatia a kerelmez6t, hogy a fellebbezesnek tarlalmaznia kett a fe ebbez^s jogatapjet
aogszabelysarrcsre hivatkozes, illetve a vabszasi bizoftseg m6deget6si jogk,rben hozoft doit6se1, a
fellebbezes beny1jtojenak nev6t, takcim't Gzekhetye\ ea ha a hk;in6t6l (szekhetyet,t) etter
postai 6ftesit6si cimeL a fellebbezes beny1jt6jenak szemetyi azonosft'jet, iletie ha kutnnOn
a
erc,
magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez1 vehszt1poQer nem rendetkezik szemetyi azonoslt1vat, a
magyar ellampolgerseget igazol6 okirat^nak ffpuset 6s sz6m6t, vagy jelot1 szervezet vagy mds

-

-

szervezet eseteben a bir1segi nyituenhftesba vqteli szemet. A fetlebbez^s tartaliazhatja
b.eny0it6i6nak telefaxszem vagy elektronikus tevalcimet, itlet'teg kezbesitlsi megbizottjenak nev6t
es blefaxszemfi vagy elektronikus lev'lcim6t.
A bizottseg Hjekoztatja bvebbe a kerehez1t, hogy a fettebbezes a vabsztesi bizoftseg
ha6rozatenak meghozahbig visszavonhat', ugyanakkor-a vehsztAsi bizoftseg az elj'red hivatatb6t
folytathatja.

lpolyszag, 2014. szeptember 02.
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