
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
lpolyszaig

20/2019.(1X.06) h a t 6 r o z a t a
T6thn6 Paulik Meria fiiggetlen egy6ni listas jeliiltkant t6rt6n6 nyilvenhrtesba v6tet6r6t

Az ipolyszogi Helyi vabsztasi Bizoftsag (tovebbiakban: HVB) T6thn6 Fautik Meria, 2660 lpolyszag, F6
utca 11. szam alafti lakost lpolyszog telepiil4sen faggetlen egy1ni listAs jet6ttk6nt nyitventarftsba
veszi.

Ezzel egyidejlbg a HVB a jelAftet 

'ftesiti.
A hatarozat ellen - annak meghozatabtd szemibft heron (3) napon betal - a k'zponti n6vjegyzekben
szerepl6 vahszt6polgar, jelalt, jelal, szervezet, bvabbe az ugyben erinteft termeszetes es jogi szemety,
jogi szemelyiseg nelktjli szervezet szemelyesen, bveben a Hetyi v6taszt6si BizottaaAnal e66o
lpolyszdg, F6 0t 36. szdm), telefaxon (06-35-300-T82) vagy etektronikus tev'tben
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab'lyserrcsre hivatkozessal, ittetve a vebszasi bizoftseg
mercge6siiogk5reben hozoft dontese ellen, illetekmentesen fellebbezEst ny1jthat be a N1gred Megyei
Terale vehszasi Bizoftsegnak (3100 satg6tarjan, Rek1czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbezest 1gy kett
beny,jtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig meg'rkezzen.

lndokoles:
T6thne Paulik Meria, 2660 lpolyszdg, Fd utca 11. szAm abfti lakos 2019. szeptember h6 05. naplan
kefte a 2019. 6vi helyi 6nkormenyzati kepvisel'k es poqermesterek valaszasAn lpolyszdg teteptil6sen
fAggetlen egy'ni list4s k6pvisel6jel6ltkent t6ft6n' nyilvAntaftesba vetet't.

A HVB meg' apltofta, hogy T'thne Paulik Meria nyituentartesba vetel irenti kerelme a jogszabelyokban
Emasztoft k5vetelmanyeknek megfelel, a bejelenrcs ajenbivek 

'tadeseval 
t'ftent. A jet1ttseghez

szr,(sdges eNenyes ajAnasok szema el6i a Helyi Vdlaszt6si lroda Vezet'je eftal megA apitoft 6
ajenhst.

A fentiekre tekintettelT6thnE Paulik Meria a 2015t. 6vihelyi6nkormdnyz?ti kepvisebk es poqermesterek
vabszasen holysz5g telepiil'sen ftiggetlen egyeni fistes kepvisel'jElAftke rcft'n, nyilventaft,sba
veteb a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megtAftant.

A haarozat a helyi 
'nkormenyzati 

k6pvisel6k 6s polgdrmesterek
tANeny 8. S e) bekezd6sen ds a 9. S () beke.zdes1n, a vdlasztAsi

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

rcrveny (ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 12+127. S-ain, 132. S-en, a sz6l6 rcjekozhas a
Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. S-en, 223. es )224. g-ain, a 307/P. g bekezdes c) ponuen, es az
i etekekr6l sz'l6 1990.6vi Xclll.6Neny 33.5 G) bekezdes 1.) alapul.

A bizoftseg Ejekoztatja a kerehez1t, hogy a fellebbezesnek
Aog szabSlys'ftesre h ivatkozes, illetve a vehsztesi bizoftseg

kell a fellebbez;s jogalapjet
jogk1rben hozott d1ntese), a

fe ebbezes beny0ft6jenak neveL lakcin't (sz6khely't) 6s - ha a 6zekhelyet6l) elter - postai
drfesitesl cimeL a fellebbezes beny0l'jenak szemelyi illetve ha a kAff6ld0n 616,
magyarorszeg i bkci m mel nem re ndel kez6 vdlaszt'polgdr nem szemelvi azonosit'val. a
magyar e ampolgersegAt igazol6 okiratAnak l:ipuset es szAmeL jelAl1 szeNezet vagy mAs

ta ftal m az h atja beny0jtdjd na kszervezet esercben a blr'segi nyilvenhftesba vebfi szemAt. A
telefaxszemAt vagy ele ktroniku s levelci met, illetcileg kezbesitesi nevet es bbfaxszemet
vagy ele ktron i ku s lev'lci m6t.
A bizottsAg tejekoztatja bvebbe a kerelmez5t, hcgy a fellebbezes a v1lpsztdsi bizottsag ha6rozatAnak
meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a velaszasi bizoftseg az eljprdst hivatalb6l folytathatja
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Gy+ire lstv'nne
l'lVB elnok


