
HELY| VALASZ'IAy BtzoTTsAG HVB)
Ipotyszag

wesnem,E Fejes ,u,"'fllnll"?ill lflnrliJ"l,!,i""iri,ii,,vantaftesba v6tet6rot

Az iporyszagi Heryivehszftsi Bizoftseg ftoyebbiakban: HVq we.gnern' Fejes M6ia,2660 rporyszog,
Fd utca 2. szem abtti rakos, fiiggetten po4ermesterjeft5rt& nyivdnt"iaiii ,:"Ji
Ezzel egyidejibg a HVB a jet,ttet 

'ftesiti.
A haftrozat.ellen.- annak meghozataht6t szemibft herom (3) napon betar - a k,zponti nevjegyzekben
2zeppl6 valglzt6po9er, ier1rt, ietat1.szeNez.et, tov6bb6 az igyben 6rintett term6szietes es igil)emery,jogi szemelyiseg neklfi szervezet szem1ryesen, rev6rbe-n' a Heryi vehszftsi auouiZfinZt- paaoIpotvsz,g, F6 0t 36 szem), terefaxon (06-s*300-782) vagy etexiriiiiii' Lvercen(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabdtys'rt'sie hivatkozlssal, ittitve a vebsztesi bizoffsegmerlegel'siiogkoreben hozott dontese etten, itletekmentesen fe ebbezest nyljthat be a N6jr'i uegyeiTeruleu vebszhsi Bizotts1gnak (3100 satg6tarj6n, R6k6czi 0t 36.) cimeive. e ,r,tr,nbiieit igy xatbeny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napj1n 16,00 6reig meg,rkezzen.

Indokol6s:

y:-s::r::,F:i:".yyia 2660 tpotysz^g, F6 utca 2. szem atafti takos 2019. szeptember h6 0s. napjan
Kene,a 2u19. evt nelyt ankormanyza kepvisel5k 6s pobermesterek vebsz6sen, lpolysz1g telepijl1sen
p oE A rm e ste rje I 6 ft ke nt b rrc n 6 n yi I v 6 nt a ft 6 sb a v6te I 6t f i g g ette n j el attke n t.

A HVB nege apitofta, hogy wegnerne Fejes Meria nyituentaftesba v6tet iranti k'rerme a
iogszabelyokban ftmasztoft kavetelmenyeknek megfelet, a bejelent6s ajenbivek etadesevat toftent. A
iel1ltseghez sziikseges 1rvenyes ajenhsok szema et6ri a- Helyi \yAbszt^si lroda vezet,je eftat
mege apitott 16 ajenhsL

A leltiekre tekinteftel wegnerne Feies M6ie,nak a 2019. 6vi helyi ,nkorm,nyzati k6pviset6k 6spolgermesterek valaszasen holysz^g telepiircsen faggetten ,poqernesterjetdttk6nt t6ft6n6
nyilvAntaftesba vetele a rendelkez6 reszben fog,!altak szerint iegt'fteAt.

8. S Q) bekezdesen 6s a g. S p) bekezd's a) pontjen, a vehszasi
t1N'ny (bvebbiakban: Ve.) 10. gdn, a 12+127. S-ain, 132. {6n, a,
Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. S-An, 223. 6s 224. S-ain, a 3OT/p. Si etekekr5l sz'l6 1990. 6vi XCt . byeny 33.5 e) bekezdes 1 .) pontjin

A haErozat a helyi 6nkormdnyzati k6pviset6k 6s pobermesterek

A bizoftsAg Hjakoztatja a kerehez't, hogy a fellebbezesnek
Aogszabelyseftesre hivatkozes, illetve a velasztitsi bizofts6o

sz1l6 2010. 6vi L. tANeny
sz6l6 2013. 6vi XXXVI.

sz6b ftjekoztaas a
bekezdes d pon\en, es az

kell a fellebbezes jogalapjet
jogkdrben hozott d,ntese), a

(szekhelyet6l) efter - postai
illetve ha a k|ff1ld1n 616,

szemelyi azonosit'val, a
jel6l6 szeNezet vagy mAs
ta ft a I m az h atj a b e n y 0 jrcj e n a k

nevet es bbfaxsz1mat

fellebbezes beny1jtdjanak neveL bkcim6t Gzekhelyel 6s -ha a
€ftesitesi cimeL a fellebbezes beny(tjtojenak szem1lyi aza

A bizottsdg Mi4koztatia tovebb1 a kerehez\t, hogy a feltebbezes a vehszasi bizoftseq haterozatanak
meghozataleig visszavonhat6, ugyanakkor a vAl.rszftsi bizotbeg az elj$rdst hivatalboliolytathatja.
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magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez6 v6laszt6poqer nem
magyar e ampolgdrs^gdt igazol6 okiratdnak t,ipus6t 6s sz6mdt.
szeNezet eseteben a bir6s6gi nyilventaftesba v6,feli szamet. A
telefaxszd met vagy ele ktron ikus levebi m6t, il let'leg kezbesircsi
vagy e lektro n ikus levebi met.
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