HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

Ipolyszdg
52019.0X.06.) h a t e r o z a t a
Ruzsin Jdnos fiiggetlen egy6ni listas jeli5ltk6nt ti5rt6n6 nyilventaftesba v6tet616l
1

Az ipolyszogi Helyi Velasztesi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Ruzsin Jenos,2660 lpolyszag, Budai
utca 10. szem alafti lakost lpolyszag bbpiiasen tuggetlen egyeni listes jel1ltkent nyilv1lntaftesba
veszi.
Ezzel egyidej0leg a HVB

a

jelAftet eftesiti.

A haarozat ellen

- annak meghozatahtd szemibft harom (3) napon beltjl - a k'zponti nevjegyzekben
szerepl6 vAlasztdpober, jel5lt, jel6l6 szeNezet, tovebb' az iigyben erinteft termeszetes 6s jogi szem'ly,

jogi szemelyiseg n€lkali szeNezet szemelyesen, leveben a Helyi Vehszftsi BizoftsagnAl e660
lpolwzAg, FO 0t 36. szAm), telefaxon (06-3U300-782) vagy etektronikus teveben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyserEsre hivatkozessal, illetve a vebsz6si bizoftseg

me egel'si iogkdreben hozott ddnt'se ellen, illetekmentesen fellebbez,st ny1jthat be a N6gred Megyei
Teriileti Vebszasi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, RAk6czi Ut 36.) cimezve. A fe ebbezest 1gy ke
benyljtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokoles:
Ruzsin Jenos, 2660 lpolyszog, Budai utca 10. szdm alatti lakos 2019. gzeptember h6 04. napj1n k6rte
kepvisel1k 6ti poqermesterek vehsztesen lpolyszog telepal6sen
fuggetlen egyeni list's kepviseldjel5ftkent rcftend nyilvAntaft^sba vetel6t.

a 2U9. evi helyi Ankormdnyza

A HVB mege apltofta, hogy Ruzsin Jenos nyilvdntaft1sba vetel irenti kerehe a jogszabelyokban
ftmasztoft kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelent6s aj6nl6ivek etadesaval tbft'nt. A jel6ltseghez
szriks6ges eNenyes ajenhsok sz1ma el6i a llelyi VAlasztAsi lroda Vezet6je aftal mege apitoft 6
ajenEst.

A fentiekre tekintettel Ruzsin Jdnosnak a 2019. ttvi helyi dnkorm1nyzati kepviselak 6s polgArmesterek
velaszbsen lpolysz(E telepAl'sen f]ggetlen egyani listds kapvisel6jelaltk€nt torten6 nyilventartAsba
veteb a rendelkez5 reszben foglaltak szerint megt1ftent.

A haterozat a helyi 1nkormAnyzati kepvisel6k es poqermesterek v|laszbserd szdl6 2010. 6vi L.
t6ru6ny 8. S e) bekezdes6n 6s a 9. S () bekezd6sen, a vehsztalsi ellqrasr1l sz1l6 2013. €vi XXXVI.
taNeny (tovdbbiakban: Ve.) 10. S-en, a 12+127. S-ain, 132. S-an, a joglpNoslatr6l sz'b ftjekozbtes a
Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-6n, 2X. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes d pontj,n, 6s az
illetekekr5l sz6l6 1990. 6vi XClll. toNeny 33.5 Q,t bekezdes 1.) ponlen FbpuL
A bizoftseg Ejekoztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbezesnek
AogszabAlyse ftesre h ivatkozAs, illetve a v^lasztaisi bizoftseg
fe ebbez's beny0jt6jAnak nevdt, lakcimet Gzekhelyel 6s - ha a
eftesitesi clmet, a fellebbezes beny,jtojdnak szemalyi
magyarorszagi bkcimmel nem rendelkez, velaszt1poqer nem
magyar e ampolgerseget igazol6 okiraftnak tipuset es szem
szeNezet eseteben a bir's'gi nyilventaftesba veteli szem . A
telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, illet5teg kezbesitesi

kell a fellebbez6s jogalapjAt
jogkarben hozott dant6se), a
Gzekhelyet6l) elter - postai

illeve ha a klffOlddn

el6,

szem6lvi azonosit6val. a

jelal6 szeNezet vagy mds

,

ta

ft a I m az h atj a be n y 0jt6j e n a k
nevet es rcbfaxszamet

vagy elektronikus bvebi meL

A bizottsdg tdj'koztatja bvabbe a kerelmezdt, hctgy a fellebbez's a vdlQsztdsi bizoftseg haarozaftnak
meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a velesztesi bizottsAg az elj4rest hivatalb6l folytathatja.
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