HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
lpolyszOg
14/2014.(1X.05.) HVB h a t e r o z a t a
Bogddn Ldszl6 fi)ggetlen egyeni li$es kepvisel6iel6lkent rcften6
n y il v e nh ft e sb a vebl 6 16l
Az ipolyszagi Helyi VAlaszftsi Bizottseg (ovebbiakban: HVB) Bogden Leszb,
szem alafti lakos, ftggetlen egyani lis';jls kapviselSieliiltet nyilventaftesba vette.

r

Ezzel egyidejqbg a HVB

a

jel5ltet qftesiti es a nyilvAntaftesba veblr6l az igazobst kiadja.

hat4rozat ellen - annak meghozataat6l szemitott heron (3) napon belul - a kozponti
nevjegyzekben szereprc velaszt'pober, jeldlt, jel6l6 szeruezet, tovdbb1 az agyben
Helyi
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyis6g nalkiili szeNezet szemalyesen, bvelben a'rinteft

A

V1lasztesi Bizoftsegnel (2660 lpolyszag, Fd

tit

36. szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus

levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabelys6ftesre hivatkozassal, illetve a velaszasi bizoftseg
merlegel'si jogkareben hozoft dant'se ellen, illetekmentesen fellebbez€st ny0jthat be a N6gred
Megyei Teraleti Vebszftsi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjdn, Rdk'czi (tt 36.) cinezve. A fellebbezest
(igy ke beny1jtani, hogy az 2014. szeptember ho 08. napjdn 16,00 6reig megerkezzen.

Indokoles:
Bogden

kefte

a

Leszb,

szem abfti lakos 2014. szeptember ho 04. napian
2014. evi helyi ankormAnyzati kapvisel1k 6s polgArmesterek vebszasen lpolyszdg

telepiil6sen egyeni

lis1es kepvisel5jelaftkent

ftften1 nyilvAnhr6sba vete6t faggetlen jel6ltkent.

A HVB mege apltotta, hogy BogdAn Laszl' nyilvenbftesba vetel ien kerehe a jogszabelyokban
Emasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenl'lvek etadeseval toftanL A jel5ltseghez
szrikseges eNenyes ajenasok szema el6ri a Helyi Velaszftsi lroda Vezet6jenek 9/2014.(VIll.18. HVI
habrozatAnak 1. ponueban meg'llapitott 6 ajenle$.

A

fentiekre tekintettel Bogden Leszbnak a 2014. 6vi helyi onkormenyzati k6pvisel6k es
polgArmesterek vAlasztds1n lpolysz1g teleptl1sen egy6ni list4s k6pvisel6jel1ltkent t1n6no
nyilvenhftesba v1tele a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megfift1nt.

A hahrozat a helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k 6s pobermesterek velaszftserd sz1l6 2U0. evi L.
torveny 8. S (3) bekezdes a.) pontjdn es a 9. S () bekezdesen, a v^laszftsi eljeresr6l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. ftNeny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogorvBlatr'l sz6l6
Ejekozhtes a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
ponuen, 6s az illetekekrbl sz6l6 1990. 6vi XClll. t1rveny 33.5 G) bekezd& 1.) pontjen alapul.
A bizoftseg ftjekoztatja a kerelmez1t, hogy a fellebbez4snek tartalmaznia kell a fellebbez's jogalapjet
(iogszabelyserrcsre hivatkozes, illetve a vehszt'si bizoftseg merlegebsi jogkorben hozott dant6se), a
fellebbez6s benytfi'jenak nevet, lakcim6t (szekhely6t) 6s ha a lakcimeffil gzekhelyet6l) elter
postai
cimeL a fellebbezes beny1jt'jenak szemelyi azonosit'jeL btve ha a k1ffAldan 616,
magyarorszegi
'ftesitesibkcimmel nem rendelkez6 vehszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a
magyar 1llampolgarseget igazol1 okirat1nak tipuset 6s szalmeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeNezet esetdben
bir6segi nyilventaft^sba veteli szemeL
fellebbezes taftalmazhatja
beny1jt'jAnak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, i etaleg kezbesit6si megbizottjAnak nev6t

-

a

-

A

es bbfaxszemet vagy elektronikus levelcimAL

A

bizoftseg Ejekoztatja tovAbbe a kerelmez6t, hogy a fe ebbez6s a vebszftsi bizoftseg
haarozabnak meghozatuleig visszavonhat6, ugyanakkor a valaszasi bizottseg az eljerest hivatalb6l
folytathatja.
Ipolyszog, 2014. szeptember 05.
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