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24/2019.(1X.06) h a t e r o z a t a
Aros'Magl6di Melinda fiiggetlen egy6ni Iis1ii,s jel6ltk6nt tiirt6n, nyitvantartesba v6tet6r6t

Az ipolyszogi Helyi vebszqsi Bizottsag (ovebbiakban: HVB) Aros-Magl'di Metinda,2660 tpolyszog,
F6 utca 32. szam alafti lakost lpolyszog teleputesen fuggetlen egyeni 

'sas 

jel6ttk6nt' nyilvdntartdsba
veszi.

Ezzel egyidej1leg a HVB a jet1ftet eftesiti.

A hatarozat ellen - annak meghozatal^t'l szilmitoft herom (3) napon beliit - a k,zpon
nevjegyzekben szereptd vahszt6poqer, jet6tt, jel6t6 szervezei, tovibba az iigyben 

'rintefttg.rmeszetes 6s iogi szemely, iogi szemelyiseg n6lkuli szervezet szem6lyesen, lei,lben a Helyi
vdlaszt6si Bizoftsegnet (2660 tpolysz^g, F6 0t 36. sz6m), tetefaxon 

' (06-3u300-782) vagy
elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseftesre hivatkozAssal, illetve a
velasztesi bizoftseg merlegel'si jogkoreben hozott d'ntese etlen, itterckmentesen fellebbez'st
nylithat be ? N6gred Megyei rerateti v,tasz6si Bizoftsegnak (3100 satg1tarjen, Rek6czi (rt 36.)
cimezve. A fellebbezest (tgy ke beny(tjtani, hogy az 2019. szeptember nb 09. napjdn 16,00 6reig
megerkezzen.

Indokol6s:

Aros-Magl^di Melinda, 2660 lpolysz,g, F6 utca 32. szem abfti lakos 2019. szeptember h6 06. naDien
k1rte a 2019. 6vi helyi onkormenyzati k6pvisel6k es pobermesterek vebszAsen eotys2ag
telepll6sen flggetlen egyeni lis?s k^pvisel'jetarftke ftften6 nyituenbftesba vetebt.

A HVB megA apitotta, hogy Aros-Magt^di Metinda nyituenbft,sba v6tet iren kereme a
iogszabelyokban Mmasztott kovetelmenyeknek megfelel, a bejetenrcs ajenbivek etadeseval t6rrcnt. A
ielalbeghez sziks6ges 6rv6nyes ajenhsok szema eleri a Helyi Vehszbsi lroda Vezet'je eltat
megelhpitott 6 ajAnl6st.

A fentiekre tekintettel Aros-Magl6di Melind6nak a 2019.6vi helyi 1nkormenyzati kepviset1k 6s
poqermesterek vehsztesen holyszdg teleptil'sen fuggetlen egyeni Istes kepviaet'jelotikent taften6
nyilventaftesba vetele a rendelkez6 reszben foglaltak szeint megtoft'ht.

A hatilrozat a helyi 5nkormAnyzati kepvisel'k 6s polg'rmesterek
bNeny 8. S e) bekezdesen es a 9. S 0) beke.zdesen, a vehsz6si

sz6l6 2U0. evi L.
sz6l6 2013. 6vi XXXVI.

tdNeny (bvebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127'. g-ain, 132. g-6n, a szdl6 tejekoztatAs a
Ve. 10. S G) bekezd6sEn, 221. S-en, 223. 6s:?-24. S-ain, a 307/p. S (2) bekezdes d pontjen, es az

alapul.btekekr1l sz6l6 1990. evi XClll. rcNeny 33.5 (2t) bekezdes 1.)

A bizoftsdg tAj5koztatja a kerelmez6t, hogy a fe,tlebbez'snek kell a fellebbezes jogalapj6t
Aogszab6lyseft'sre hivatkozAs, illetve a v6tlasztdsi bizofts^guogszaDatysenesre ntvatkozas, rcrve a vataszasi bizoftsag meflegel4si jogkorben hozott d6nt6se), a
fellebbezes beny1iqanak nevdt, lakcimat (sz<lkhety6t) 6s - ha a l4kcim6t6t (sz6khely6t6t) ett6r -(szdkhely6tdl) elter -posbi erlesltesi cimet, a fellebbezes benytjt6jeinak szemelyi illetve ha a kalf1ldon 616,

szemelyi azonosit1val, amagyarorszegi bkcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem
magyar elhmpolgArseget igazol' okiratenak l:ipus1t 6s szemeL jel6l6 szeNezet vagy mes
szervezet eseteben a bir'segi nyilvAntaftesba veteli
benyIjbjenak telefaxszemat vagy elektronikus lev'lclm6t,
6s telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet.

illet6leg kq,zbesitesi megbizottjenak nevet

A bizoftsag Hjekoztatja bvebba a kerelm,ez6t, hogy a fellebbez1s a vebszt^si bizoftseg
haarozaftnak meghozabhig visszavonhat', ullyanakkor a vdlaszt1si, bizoftsdg az etjerest hivatalbdl
folytathatja.


