
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

, n ro, n t,, ou'f"lli'r6fl a t e r o z a t a
oleh Arnold fiiggetlen egy6ni Iisfi,s jetiiltk6nt tiittano nyitv1ntart^sba v6tet6rot

Az ipolyszogi Helyi vebsz6si Bizottseg (ovebbiakban: Hvq obh Arnotd,2660 tpotysz\g, Budai utca
25. szam abtti lakost lpolyszog telepul'sen fuggetten egyeni tistes jetattk'nt nyituenltanaiu veszi.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jetAttet 6ftesiti.

A haarozat ellen - annak megho.zatabt6t szemibft heron (3) napon belal - a kazponti nevjegyzekben
?zelepl6 valaszt1pober, iet1lt, iet6t6 szeNezet, tovebbe az iigyben 6rinteft term6szetes es hgiizemety,
iogi szemelyiseg ndlklili szeNezet szem6lyesen, lev'lbei a Hetyi V6taszt6si Bizottiainat e660lpolyszag, Fo 0t 36. szem), terefaxon (06-3&300-782) vagy erektronikui tevetben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseft'sre hivatkozessal, i etue a vehsztesi bizoftseg
merlegel€si iogkoraben hozott dontese ellen, illet'kmentesen fellebbezest nyljthat be a N6gr6d Megyei
Terale Vehszftsi Bizoftsegnak (3100 Satg1tarjen, Rek^czi rit 36.) oimeive. A fe ebbeiest 1gy ketl
beny,jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. nepjan 16,00 6reig meg'rkezzen.

lndokol6s:

!!e! Arnold, 2660 lpolyszog, Budai utca 2s. sz6m atafti takos 2019. szeptember h6 04. napjen kefte a
2019. 6vi helyi 1nkormenyzati k6pvisel6k es polgermesterek veb,szasen bolysz1g 

'ielepat6sen

fiiggetlen egy€ni listds kepvisel'jel6ttkent tdften6 nyituenbftesba v6tel6t.

A HVB negelbpitofta, hogy oah Arnotd nyilv'ntaftesba v6tet ir,nti k'relme a jogszaberyokban
Emasztott kovetehenyeknek negfelel, a bejetent4s aj6nt6ivek ebg^seval t6ft6nt. A jetot[s6ghez
szrkseges 

'Nenyes 
ajenasok szema ercri a Helyi vebsztasi trodq vezet'je 6ltat mege apitott 6

ajAnEst.

A fentiekre tekinteftel Ol6h Arnoldnak a 2019. rlvi hetyi 1nkormanyzati kepviset1k 6s pobermesereK
vebsztAsen Folyszog teleptiesen faggetlen egyeni lis6s kepviset,j4lAltkent t6ften6 ny venhftesba
v6tele a rendelkezd reszben foglaltak szerint m6tgtaft€nt.

A habrozat a helyi Ankormenyzati k'pvisel6k es poqermesterek
bNeny 8. S (2) bekezdesen 6s a 9. S () beke;zd6s6n, a v'taszasi
t1rveny (bvebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 12+127. S-ain, 132. S-en, a

sz6l6 2010. evi L.
sz'l6 2013. evi XXXVI.

sz1l6 Ejekozbtes a
') bekezdes c) ponuen, es az

alapul.

kell a fellebbez's jogalapjat
jogk1rben hozoft d1ntese), a

(sz1khely6t6l) elter - postai
illetve ha a k1ffAldon el6,

szemelyi azonosit6val, a
jelAl6 szervezet vagy mes
ta ftal m az hatja ben ytjrcjA nak

nevet 6s telefaxszdmet

ye. 70. S p) bekezd€s€n, 221. S-en, 223. 6s 1?.24. S-ain, a 307/p. S
illerckekrdl sz'l6 1990. 6vi Xclll. t1yeny 33.5 (2:) bekezd6s 1.) pontjan

A bizoftseg Ejekoztatja a kerehez6t, hogy a fetitebbezesnek
(jogszabelysattesre hivatkozes, illetve a v'lasztiSsi bizotts6g
fellebbez6s benyljtojdnak nev1t, lakcimet Gzekhelye\ es- ha a
drfesifdsi cim6t, a fellebbez6s beny1jt6jdnak szemalyi
magyarorsz1gi lakclmmel nem rendelkez6 vebszt6pober nem
magyar e ampolgerseget igazol1 okiraanak tipuset es szemeL
szervezet eset'ben a bir6segi nyilventaftesba vetefi szem6t. A
telefaxszemet vagy elektronikus levebinet, i et'leg kezbesit'si
vagy e leKro n ikus levelci met.
A bizottsAg Ei6koztatia bvebbe a kerehezdt, hogy a fellebbezes a velbszasi bizottsAg haarozafinak
meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vAli?sz6si bizoftseg az etj$rdst hivatalb't folytathatja.
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