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Kovacs Jenosne fAggetlen egyani lis/ij,s jelaittk'nt t6tt6n6 n0/itvenaft1sba v6tet66t

Az ipolyszogi Helyi vahsztej Bizottseg (bvabbiakban: HVB) Kovlcs J6nosn6, 2660 lpolyszag,
Temesver uba 24. szem alafti lakost lpolyszog telepatesen fuggetten egyeni tistAs jel6ttk6nt
nyi lvAnta rtesba veszi.

Ezzel egyidejlbg a HVB

a

jelAltet 4rtesiti.

A haErozat ellen - annak meghozataht1l szamitoft heron (3) napon beliil- a k'zpon nevjegyz'kben
szereprc vebszt6polger, jelAlt, jelal' szervezet, bvebbe az Ugyben erinteft termeszetes 6s jogi szemely,

jogi szenelyiseg n'lkuli szeNezet szemelyesen, lev'lben a Helyi Velaszasi Bizottsagnel e66O
lpolysz5g, Fd 0t 36. szem), telefaxon (06-31300-782) vagy etektronikus tev'tben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabAlyseftesre hivatkozessal, illetve a valaszftsi bizottsag

merlegel6siiogkoreben hozott donrcse ellen, illef'kmentesen fellebbezest nyLjthat be a N6gred Megyei
Terule VAlasz6si Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rak^czi 0t 36.) c(mezve. A feltebbez1st (jgy ke
beny0jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig meg'rkezzen.

lndokol6s:
Kovecs Jenosne, 2660 lpolyszcrg, Temesver utca 24. szem alafti lakos 2019. szeptember hO 04. napjAn
kefte a 2019. 6vi helyi Ankormenyzati k6pvisel1k 6s pobermesterek vAbsztesen bolyszog telepti16sen
faggetlen egyeni lisfts kepvisel6jelaltkent torten6 nyilvenhft^sba vetel,t.

A HVB negdllapitofta, hogy Kovecs Janosne nyilvAntattesba .vetel irqnti kerehe a jogszabalyokban
t^masztott k5vetehenyeknek megfeleL a bejelenrcs ajenbivek etaf,^sdval t1ftent. A jel1ltseghez
sz1kseges aNenyes ajenhsok sz6tma el6ri a Helyi Vabsz6si lroda, Vezet'je 6ltal mege apitoft 6
ajenEst.

A fentiekre tekinteftel Kovecs Jenosne a 2019. €vi helyi 1nkorm1nyzali k6pvisel6k 6s pobarmesterek
v()lasztesen holyszag telepal'sen faggetlen egy,ni list's kepvisel6jql,ltkent tarten1 nyilvanbftasba
vetele a rendelkez5 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haterozat a helyi Onkormanyzat kepvisel'k es poqermesterek
szdl1 2U0. evi L.
tdrv'ny 8. S e) bekezdesen es a 9. S () beke;zdesen, a velasz6si
sz6l6 2013. evi XXXVI.
t6ru6ny (tov'bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a
sz6l6 tAjekozhtes a
ve. 70. S G) bekezdesen. 221. S-an, 223. es i224. S-ain. a 307/P. S
bekezd4s c) pontjAn, 6s az
brckekr6l sz6l6 1990. 6viXClll. toNeny 33.5 G:) bekezdes 1.)
alapul.
A bizofts'g Ejekoztatja a kerelmezdt, hogy a fellebbezesnek
AogszabAlys'ft6sre hivatkozes, illetve a vebszt.esi bizoftsag
fellebbezes benytjt6jenak neveL bkcimet 6zekhely60 es- ha a
eftesitesi cimeL a fellebbezes beny1jt6jenak szemelyi
magyarorszegi lakcimmel nem rendelkez6 vehsztdpoqer nem

magyar elhmpolg'rs'get igazol' okiraanak tipusat es szameL
szervezet eseteben a bir'segi nyilvenbftesba vetel szemeL A
telefaxszemet vagy elektronikus levalcineL i erc'bg kezbesltesi

kell a fellebbezes jogalapjet
jogkorben hozott donrcse), a
(sz6 khelyet1l) elte r

-

posta

illetve ha a kaff6ld6n

i

erc.

szemelyi azonosit6val, a

jelAl6 szeNezet vagy mes
ta ft a I m a z h atj a b e n y (rft6j e n a k
nev* es bbfaxszemet

vagy elektroni ku s levelci m6t.
A bizottsAg Ejekoztatja bvebbe a kerelmezdt, h'cgy a fellebbezes a vdlpszt1si bizoftsag haftrozata!nak
meghozahEig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsz6si bizottsttg az eljprdst hivatalb6l folytathatja.
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