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1 1/2019.(X.06) h a t e r o z a t a
T6th GAbor fuggetlen egy6ni listas jetaittkent t6rt6n6 nyitventaftesba v$ercr1t

Az ipolyszogi Helyi V6laszt6si Bizoftsdg (tov'bbiakban: HVB) T6th Gebor,2660 lpolyszAg, F6 utca 57.
szem abtti lakost lpolyszog telepiibsen fAggetlen egy6ni listes jelaltkent nyilvenhft^sba veszi.

Ezzel egyidejtbg a HVB a jel1ltet €ftesitl

A haftrozat ellen - annak meghozatahtd szemibft herom (3) napon bel1l - a k'zponti nevjegyzekben
szerepl5 vllaszt1pober, jel6lt, jet6l6 szervezet, tov1bbe az agyben Arinteft termeszetes 6s jogi szemely,
iogi szemelyiseg nek1li szervezet szemalyesen, levalben a Helyi Vdlaszt6si Bizottsdgn6l (2660
lpolysz6g, F6 0t 36. szem), telefaxon (06-31300-782) vagy etektronikus bveben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysettesre hivatkoz1ssal, illetve a v1lasztAsi bizottseg
merlegelasiiogkoreben hozott ddntese ellen, illetdkmentesen fellebbezast ny(ijthat be a N6gred Megyei
Terale VebsztAsi Bizoftsdgnak (3100 Salg^tarjen, Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fettebbez'st 1gy ketl
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjdn 16,00 6reig megerkezzen.

lndokolas:
T6th Gebor, 2660 lpolyszdg, FO utca 57. szem abfti lakos 2019. szeptenber hO 04. napjAn k6fte a 2019.
6vi helyi ankormenyzati kepvisel6k 6s pobermesterek vehszftsen lpolyszdg telepiilesen faggetlen
egy6 n i I istds kEpvisel'jel1ltk6nt t1rtend nyilvenhft^sba vebbt.

A HVB meg^llapitotta, hogy TOth Gebor nyilvenhftesba vdtel irenti kerehe a jogszabelyokban
tdmasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadasAval t'ftenL A jelaltseghez
sz1kseges 

'Nenyes 
aj^nlAsok szema ercri a llelyi Velaszftsi lroda Vezet6je eltal megA apitoft 6

ajenlest.

A fentiekre tekintettel T6th G'bornak a 2019. 6vi helyi 5nkormenyzati kepvisel6k 6s polgArmesterek
vebsztesen Folyszog telepal6sen faggetlen egyeni list's kepvisel6jel'ltkent t6ft6n6 nyilvenhftesba
v€tele a rendelkez6 reszben foglaltak szeint megtaft6nt.

A hat1rozat a helyi 
'nkormAnyzati 

kepvisel6k 6s poqermesterek v€lasztAsAr6l sz6l6 2010. 6vi L.
taNeny 8. S e) bekezdesen 6s a 9. $ (1) beke2'desen, a vAlasztAsi el6rAsr5l sz6l6 2013. €vi XXXVI.
bNeny (bvebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 12+127. S-ain, 132. S-en, a jodowoslatr'l sz6b ftjekozbas a
Ve. 10. S G) bekezdes€n, 221. S-en, 223. 6s 2'24. S-ain, a 307/P. S {2) bekezd's c) pontjen, es az
btekekral sz'l6 1990. evi XClll. t6ru6ny 33.5 Q,l bekezd's 1.) pontjAn alapul.

A bizoftseg Mjekoztatja a kerehezdL hogy a fellebbezesnek
(jogsz ab'lys6ttesre hivatkozes, illetve a vAl aszt.isi bizottsAg

kell a fellebbezes jogalapjet
jogkorben hozoft dantese), a

fe ebbezes beny1jbjenak neveL lakcimet (szekhelyel 6s- ha a (szekhelyen) elter - postai
illetve ha a kulf1ldan 616,6ftesit6si cimet, a fellebbez's beny1jtoj6nak szemelyi

magyarorszegi lakcimmel nem rendelkez6 veb.szt6poqer nem szemelvi azonosit'val. a
magyar e ampolgerseget igazol1 okira6nak htpuset es szemeL jel6l6 szervezet vagy mAs

ta fta I m a z h atj a be n y 0I6j e n a kszervezet eset'ben a birdsAgi nyilvanbftesba veEli szemAt. A
telefa xsz 6met vagy elektroniku s levelci meL il let6.teg kezbesircsi nev es bbfaxszemet
vagy elektron iku s levelci net.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbe a kerehezat, hogy a fellebbezas a veftszasi bizoftsag ha6roza6nak
meghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsz6si bizoftseg az elj4rest hivatalb6l folytathatja.
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