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Bal assagyarm at vdros po lgdrmester vdlaszt6s szavaz6lap adafia rtat m 6n ak

A batassasyarmati Hetyi vbtasztdsi ,,r"::::"lli"iJ,iro etj6rdsr6t sz6t6 2013 6vi XXXVT t6ru6ny
(tovdbbiakban: Ve.) 162. S ft) bekezd6sAben biztositott jogkdr1ben elj1rua meglttapitja, hogy
Balassagyarmat vdros polgdrmester vdlasztds ,MINTA" szavaz6lap mindenben megegyezik a jel1ltek
6s iel6l6 szeruezetek 6ltal beny1jtott E2 nyomtatvdnyok adataival, ez6ft a szavazolap adattartalm1t
j6vdhagyja.

A polgArmester vdlaszt4s szavaz6lap ,,MINTA mindkdt p6lddnydt a ,,NYOMTATHAT6" ietzessel t6tja
el, 6s azt a bizottslg tagjai al1frdsukkal 6s bdlyegztvel hitelesitik.

A hat1rozat ellen nincs helye fellebbez*snek.
A hat1rozat ellen az tigyben 6rintett termiszetes 6s jogi szemdly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szeruezet
annak meghozataldt k6vet6 egy napon belfil - jogszabdlys6rt1sre hivatkozdssal, illetve a vdlaszt6si
bizoftsAg mdrlegel6si jogkdrdben hozoft d6nt6se ellen - a Flvdrosi lterctailanoz fi055 Budapest,
Mark6 utca 16. szdm) cimzeft, de a balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizottsdghoz (2660
Balassagyarmat, Rdk6czifejedelem 0t 12. szdm) beny0jtand6 bfr6sdgifelillvizsg1lati kdrelemmel lehet
6lni, 0gy, hogy az legk6sdbb 2019. szeptember h6 19. napjdn 16,00 6rdig meg1rkezzen.
A bir6s1gi elj1rdsban az ilgyvddi k6pviselet khtelezi. A jogi szaloizsgdval rendelkez1 szem6ly sajdt
ilgydben AgyvAdi k6pviselet nAlkill is elj1rhat. A blrdsdgi feltilvizsgdlat irdnti k6relem elektronikus
dokumentumkAnt val6 beny0jtdsa eset6n a kArelem benyhjthjdnak jogi k6pvisel6je min6sitett
elektronikus al*frdsdval l6tja el a kdrelmet. Az eleffironikus dokumentumkAnt beny1jtott k6relem
mellAkleteit oldah0 mdsolatban elektronikus okirati form1ba kell alakftani.
A bir1sdgi eljdrds nem tdrgyi illetAkmentes. A bir6sdgifelalvizsgdlat irdnti kArelem beny0jtoj6t t1rgyi
illet6ffeljegyz6si jog illeti meg.

A szavaz6lap adattartalmdna? j6vdhagy1sa elleni b{rdsdgi feltilvizsgdlati k1relembe foglalhat6 a
sorso/ds t6ru6nyess6ge elleni jogoruoslat.

r@-&-!-*:
A balassagyarmati Helyi V1lasztdsi lroda (HVI) 2019. szeptember hd 17. napjdn elv6gezte a Nemzeti
Vdlasztdsi Rendszerben (NVR) l6v6 polgdrmester vdlasztds szavazdlap adatainak egyeztet1sAt a
tele p0 l6s polg 4rmeste rjeldltjei nek al apdoku me ntu m aival.

A HVI a mai napon 2 pdld1nyban kinyomtatta a "MINTA" 
felirattal ell&tott szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellenfiz6sAt elvAgezte, azokat hibdtlannak tal1lta 6s a Ve. 162. S () bekezddsdben
foglaltak alapjdn a szavazdlapot j6vdhagyta.

A hatdrozat a Ve. 4tl-49, $-ain. a 307/L. $ (1) bekezd4s6n, a iqoruoslatfil sz6l6 tdj6koztatds a Ve.

10. S P) bekezddsAn, a 162. S ft) bekezd6#n, a 222. $ (2) bekezd6s6n, a 223. 6s 224. $ain alapul.

Jogoruoslatot a Ve. 239. 6s 240. $a alapj1n biztosftott.

A bizoftsdg tdj6koztatja a k6rclmez6t, hogy a bfr1sdgi felillvizsgdlati kdrelemnek tartalmaznia kell a
bir6sdgi felillvizsgdlat jogalapj1t, a jogoruoslat beny(tjt6jdnak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a
lakcim6t6l (szdkhely6t6l) elt6r - postai irtesft4si clm6t, a bifisdgi fel1lvizsgdlati k6relem
benyrtft6j1nak szemAlyi azonosft6jdt, illetve ha a ktiff6ld6n 616, magyarorszdgi lakcfmmel nem
rendelkez6 vdlaszthpolgdr nem rcndelkezik szemdlyi azonosft6val, a magyar 6llampolgdrsdgdt igazol6
okiratdnak tfpusdt 6s szdmdt, vagy jel6l6 szervezet vagy mds szeruezet eset6ben a bir6sdgi
nyilvdntartdsba vdteli szdmdt. A bir6sdgi felillvizsgdlati kArclem tartalmazhatja beny0jt6i6nak
telefaxsz1mdt vagy eleffironikus levdlcfmh| illetdeg kQbe{t6$.
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telefaxszdmdt vagy eleKronikus lev6lcim6t.
nev6t 6s


