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a d atta rb I m 6 n a k j 6v 6t h a gy 6 s 6 16 I

A balassagyarmati Helyi Vdlaszt1si Bizoftsdg a vdlasztdsi etjdnsrot szot6 2013. 6vi XXXV\. t6rv6ny
(tov1bbiakban: Ve.) 162. S () bekezd6s6ben biztositoft jqk1rcben etjdrva megdllapitja, hogy Balassagyarmat
vdros 02. s6mt v6laszt6kerilleti hnkormdnyzati k6pviset6 vdtasztds ,f,tnfrtfn; szaviz6tap mii\enben
megegyezik a ielilltek 6s jel6l6 szeruezetek dftal benyhjtott E2 nyomtafu1nyok adataivat, ez6rt'a szavazolap
a d ath fta I m 6t j 6v 6 h a gyj a.

A V4lasztdsi B2ofts6g a 02..szdmI egy6ni vdtaszt6keriileti kflpviset6 vdlasztds szavazotap 
"M\NTA" mindk1t

p6lddny6t a ,,NYOMTATHATO" jelz6sset l6tja et, 6s azt a bizottsdg tagjai alilirasukkat 6s b1tyegz^vet hitetesitik.

A hat1rczat ellen nincs helye fellebbez*snek.

A hatatozat ellen az ilgyben 6inteft term*szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkuti szeruezet annak
meghozataldt k6vetd egy napon belill - jogszabdlyseftisrc hivakozdssal, itletue a v1lasztasi bizoftsag
m6rlegel6si jogkdrcben hozott ddnt1se ellen - a F6vdrosi lte6taOtanoz fl055 Budapest, Matu6 utca 16. szdi)
cim1eft, de a balassagyamati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdghoz (2660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedetem 0t 12.
szdm) benyrtftand6 birtsdgifeltilvizsgdlati k6rclemmel lehet 6lni, hgy, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember h6
19. napjdn 16,00 6rdig meg6tuezzen.
A birosdgi eli1rdsban az Ligyv6di kfpviselet k6telez6. A jogi szal<vizsgdvat rendelkez6 szem1ly sajdt agy6ben
Agyv6di k6pviselet nAlkiil is eljdrhat. A bfrf,sdgi felhlvizsgdlat irdnti k6rclem elektronikus dokumentumkent vat6
benyhitdsa esefin a kdrclem benyhft6jdnak jogi k6pvisel6le minflsiteft elebronikus alilirdsaval tdtja et a k1retmet.
Az elektrcnikus dokumentumk6nt benyhjtoft khrclem mell6kleteit oldalhfr mdsolatban elektrcnikus okirati formilba
kellalakitani.
A birosilgi elidns nem tilryyi illetikmentes. A bir6s6gi feltiMzsgdlat i6nti khrctem beny1jtojdt tdrgyi
il let6k"feljegyz€si jog illeti meg.

A szavaz6lap adaftaftalmdnak j6v6hagydsa elleni bidsr,gi feftlvizsg1lati k6rclembe fogtalhat6 a sorso/ds
t6 ru6nye ssdge e lle n i j ogo ruosl at.

Indokol6s:

A balassagyarmati HelyiV1lasztdsilrcda (HVI) 2019. szeptember h6 17. napjdn elv6gezte a NemzetiViltasztdsi
Rendszerben l6v6 02. szdmt egy6ni vdlasztdkertileti finkormilnyzati k4pviseli v6laszt6s szavaz6lap adatainak
egyeztet6sdt a telepiilis egydni vdlaszt6kerlilefi jelilttjeinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 pAlddnyban kinyomtafta a,MINTA" felinftal elldtoft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellen6z6*t elvAgezte, azokat hibhflannak taldfta 6s a Ve. 162. g (1) bekezd6shben foglaltak
al apjdn a sz avazdl apot j6vdhagy'h.

A hathrczat a Ve. 1449. $ara a 307/L. S fl) bekezMsen, a jogoruoslafidl sz6l6 t6j6koztat6s a Ve. 10. g (3)
bekezd6s6n, a 162. $ (1) bekezd6s6n, a 222. g (2) bekezd6en, a 223. 6s 224. gain alaput.

Jogoloslatot a Ve. 239.6s 24O. $a alapjdn biztositott.

A bizofts1g tdj6koztatja a k6rclmez6t, hogy a bircsdgi felillvZsgdlati k6rclemnek tartalmaznia kell a birosdgi
felillvizsghlat jqalapjdt, a jogoruoslat beny0jt6j6nak nevdt, Iakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l
(sz6khely6t6l) eft6r - postai 6ftesi6si cimet, a bircsagi feltituizsg1lati k6relem benytjt6jdnak szemelyi
azonositojdt, illefue ha a killffilddn 616, magyarcwdgi lakcimmel nem rendelkez6 v1laszt6polgdr nem rcndelkezik
szemdlyi azonosit6val, a maryar 6llampolgdrsdgdt igazol6 okintdnak tipusflt 6s szdm6t, vagy jel6l6 szervezet
vagy mds szeruezet eset6ben a bfrcsdgi nyilvdntaft*sba v6teli szdmdt. A blros4gi feltilvizsgillati k1relem
taftalmazhafa benyhjtojdnak telefaxszdmilt vagy eleffircnikus lev6lcim6t, illet1leg k6zbesit6si megblzoftjdnak
nev6t 6s telefat<szdmdt vagy eleffircnikus lev6lcim6t.
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