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27/2019.(tX.09) HVB h a t 6 r o z a t a
Haft Tibor fiiggetten egy6ni tistas jelitttkant tairt6n6 nyifuenhftesba v6tet6r6t

Az ipolyszagi Helyi vebszftsi Bizofts^g (ovebbiakban: HVB) Ha,t ribor, 2660 tpotyszag, Temesvar
utca 11. szem ahfti lakost lpolyszag telepurcsen faggetlen egyeni fistes jet6tti6ni nyiiianiartasoa
veszi.

Ezzel egyidej,leg a HVB a jel'ttet eftestti.

A ha6rozat ellen - annak meghozataldt6t sz6mitoft h6rom (3) napon belal- a kozponti nevjegyzekben
lzelepl6 vePs.zt6polger, iet,tt, ietat,.szeNezet, bvebb1 az agyben 6rinteft termlszetes esbgiiiimery,
Jogi szemelyiseg nekufi szervezet szemetyesen, teveben a Hetyi v,taszasi Bizoftielnet e660lporyszag, F6 tit 36. sze , Erefaxon (06-3u300-7s2) vagy etektronikui teienen
(valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabetyseft^sre hivatkozessal, illetue a vehszt|si bizottseg
me egel5si iogkareben hozoft dantese ellen, iltetekmentesen fellebbezest nyljthat be a N6grdd Megyei
Teraleti velaszftsi Bizoftsegnak (3100 satg6tarj6n, Rek6czi 0t 36.) ctneive. A fe ebbe;est lgy ke
benyIjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

lndokoles:
Haft Tibor, 2660 lpolyszog, Temesver utca 11. szem ahfti lakos 2019. szeptember h6 0g. napjen kefte
a 2019. evi helyi ankormenyzati kepvisel1k 6s polgermesterek vebsztAsen botyszdg tet'epul1sen
fUggetlen egyeni listAs kepvisetdjel'ltk'nt taften' nyituenhttesba v6tet6t.
A HVB nege apitofta, hogy Haft Tibor nyilvAntartlsba vebl irenfi k6retme a jogszabelyokban Emasztoft
kdvetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajdnl6ivek etad\seval tort1nt. A jetaft;eghez szrikseges
eNenyes ajen6sok szema el6i a Hetyi vebszasi troda vezet1je aftat mege apitoft 6 aj6nt6st.

A fentiekre tekinteftel Haft Tibornak a 2019. 6'/i helyi 
'nkormenyzati 

kepviset1k es poqermesterek
vebsz6san lpolyszdg telepiil^sen ftigge en egyeni Isljd,s kepviset'jeloftke taft6n6 nyivenhftasba
vebb a rendelkez6 reszben foglaltak szeint megt1ftent.

A ha6rozat a helyi 1nkormenyzati kepviseldk 6s pobermesterek v6tasz6serd sz6t6 2010. 6vt L.
tarv6ny 8. $ (2) bekezdds'n 6s a 9. S fl) bekei:d6s6n, a v'laszasi eIeresr6t sz6t6 2013. 6vi xxxvl.
torveny (bvebbiakban: Ve.) 10. g-An, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNostatr't sz6b Ej'kozbfts a
Ve. 70. S P) bekezdes€n, 221. S-en, 2n. es 224. S-ain, a 307/p. S 14 bekezd's c) pontjdn, es az
illet€kekr5l sz6l6 1990. 6vi Xclll. tov1ny 33.5 Q) bekezd6s 1.) pontjen abput.

A bizoftseg Hj1koztatja a kerelmez6t, hogy a fel,tebbez'snek
(jog szabelys6ftesre hivatkozes, illetve a vAlaszt.isi bizoftseg
fe ebbezes beny[tjbjenak nevet, lakcin1t (szekhteue\ 6s - ha a
iftesitesi cime| a fellebbez4s beny1fi1jenak szem6lyi
m agyarorszdg i lakci m mel nem re ndelkez' veb.szt6pober nem
magyar e ampoberseg1t igazol6 okiratAnak t[pus1t 6s szem6t,
szervezet eset6ben a blr6segi nyilvAntaft+sba v6teli szdm6t. A
telefaxszAmet vagy elektronikus levelcimet, i et6leg kezbesircsi
v ag y e I e ktro n i ku s I evel ci m et.

kell a fellebbezes jogalapjet
jogkArben hozott dontdse), a

(sz6khely6tdl) efter - postai
illetve ha a kAffoldAn 616,

szemelvi azonosit6val. a
jel6l6 szeNezet vagy mAs
ta ft a I m az h a tj a be n y 0jt6j e n a k

nevet es bbfaxszemet

A bizoftsdg Ei€koztatia bvebbe a kerehezlt, hogy a fellebbez1s a veqsztlsi bizoftseg haarozaanak
meghozahhig visazavonhat6, ugyanakkor a v'l.rsz6si bizoftseg az eljQr6st hivatatb6t folytathatja.
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