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ggefl en pctlgdrmesterjeldh nyi",tuenta
" r6sba v6tet6r6t

Az ipolyszagi Helvi velaszftsi Bizoftseg (ov6bbiakban: HVB)
szeteczki csaba p6t, 2660 lpotyszog,
tpolyszagi utca 5. szem abtti takos, fiiggetlen potgdrmeste4eiattet
nyitrariiiaoiJ n"iii.'""'t
Ezzel egyidejlbg a HVB a jet6ltet eftesiti.
meghozataht6r szemitott
llaEYza!.eilel.- annakjer6rt,
.herom (3) napon betil - a kazponti n^vjegyzekben
jer6r6,szervez.et, tov6bn6
az igvoen 6rinteft termeszetes es jogi szem,ty,
?::,n46'ert,yporger'
logi szen6lyis6g nelktlli szeNezet szemelyesen, lev'tbei' a Hetyi vatasztilsi eizottliinZtrzaao
tpolvszog, F6 (tt 36. sz6m), tetefaxon
1oa-sssoo-taz1' ,isy--'zl"xtr*ii"rl"""L)en"n
(valasztas@balassagyarmat.hu),
iogszabllysdrtdsie hivatkozlssbt, i eTie a naajziasi niiottsag
merbgercsi
ioskoreben hozott dont€ie etten, itterckmentesen fiiebbezlst nyalnai ie iliSlgraZ'i;"gye,
Tertiteti vebszasi Bizoftsasnak (3100 satgltarjan, Reklizi
ii sa 1
r"tbni"iitri i'gv x"rr
benyIjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. na'p16n t6,00 6riig megerXezzen.
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lndokolSs:
szeleczki.csaba^ P6t 2660 rporyszog, tporysz,gi utca 5. szem
abtti rakos 201g. szeptember h6 0g.
napjan,.k6fte a.2.019. 6vi heryi onkormenyzatikepviset1k es pouermesterek
v'raszasen.
' tpotyszog
tetepulesen pobermesterjer6ttk6nt t6rt6n6 nyitv6niaft1sba v6te'r6t itiggeti,
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A.HVB mege apitotta, hogy szeteczki Csaba Pttl nyilv6ntaftesba vetel

ienti keretme a jogszabelyokban
Emasztoft k'vetermenyeknek megfeter, a bejetentls aj6nr6ivek dtad6s6var
tort6ni.2 biotisignez
sztiksdges qrvenyes aienasok szama el6ri a Hetyi vdksztdsi troda
Vezet,je attat nejiiapiitt ta
ajenhst.

A fentiekre tekintettel szeleczki csaba pdtnak a 2019. 6vi hetyi ankorm,nyzati k6pvisel6k es
polg6rmesterek vebszasen hlyy'g teklptitlsen faggeflen potgarmesierjerorti6nita,rcna
nyilventaftesba v6tele a rendelkez' r1szben fogialtak szerint
A ha6rozat a helyi 6nkormenyza kepvisel'k ei pobermesterek
sz6l6 2010. evi L. rcNeny
8 S e) bekezdes1n 6s a g. S G) b;kezdes a1 ,aoit1an, a vaiasziasi
sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
sz'l6 bjekozhtes a
l?*e!! (!oy!.bPi".kban: ve.) 10. g-dn, a 124_12t.. S_iin, 1s2. S_en, a
g..en,. 22s-

.?l!.,.
iY::,^,,.0:,.9,1s)_!:k::!9"?n:
erckekrdl sz1l6 1990. €vi XCt
tdv1ny
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e) beliezd6s 1.)

A bizotts4g Ujekoztatja a kerehez1t, hogy a felebbezesnek
Aogszabelyseft'sre hivatkozes, illetve a v6laszt.6si bizotseo
fellebbezes beny(rjt6jdnak nevet, hkcimet gzekhetyeQ 6s _-ha a

eftesircsi cimeL
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pontjin aiaput.

kell a fellebbezes jogatapjet
jogkArben hozott d6ntesd. a
(szekhelye6l) elter - postai

a fellebbez's beny14'jenak izem€lyi

illetve ha a kaffotd1n

6t6,

magyarorszegi lakcimmel nem rendelkezl vdlaszt1polgAr nem
szemelyi azonosit1val, a
magyar ellampolgersAget jgazol, okiraftnak tipuset bs szemeL
jelAl' szeNezet vagy mes
szeNezet eset'ben a bir'sAgi nyilvantaftesba v6teti sz6met. A
ta ft a I m a z h atj a be n y 0rt6j e n a k
telefaxszemat vagy elektronikus levebim6t, i et1teg kezbesitlsi
nevet 6s telefaxszemat
vagy ele ktro n i kus Iev6lci m6t.
A bizottsdg t6i'koztatia tovebba a keretmez,t, ht>gy a fetlebbez6s a v6tbszt6si
bizoftseg hat6roza6nak
meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vabszAsi bizofts6g az erj$rast
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GytJre lstuenne
H,VB eln6k

