HELYT

vAteszrAsr BrzorrsAe (HvB)
Balassagyarmat

HVB

80nU9.(1X.18.)

hatdrozata

Balassagyarmatvdros 03. szdmt vdlaszt6keriileti hnkormdnyzati k6pvisetd vittasztas szavaz6lap
a d attark I m 6 n a k j 6v6h a gy 6 s i 16 I

A

balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizofts1g

a

v6lasztdtsi eljilrtsfl sz6t6 2013. 6vi XXXVI. t6ru6ny
bekezd4s6ben biztositoft jogk1ftben eljilrua megilltapitja, hogy Batassagyarm"t
v6ros 03. szdmrt vdlaszt6keriileti 1nkormdnyzati k6pvisel6 vdlasztdts ,tttnNfA; szavazolap mindenben
megegyezik a jel6ltek 6s jel6l6 szeruezetek 6ftal benyhjtoft E2 nyomtafuilnyok adataival, ez6ft a szavaz6lap
(tov1bbiakban: Ve.) 162. S

a

0

d atta rta I m dt j 6v 6 h a g yj a.

A Vdlasztdsi Bizoftsdg a 03. }zdmrt egy6ni vdlaszt6kertileti k6pvisel6 vdtasztdts szavaz6lap ,M\NTA" mindk^t
p6ld6nydt a ,,NYOMTATHATO" jelz6ssel l6[a el, 6s azt a bizottsdg tagjai alSir1sukkat 6s bdtyegzdvet hitetesitik.
A hatdrczat ellen nincs helye fellebbez6snek.

A hatdrczat ellen az ilgyben dintett termflszetes 6s jqi szem6ty, jogi szem6lyis6g n1tkliti szeruezet annak
meghozatal1t k6vet6 egy napon beliil - jogszabdlys1rt6src hivatkozflssal, iltetue a vdlasztdsi bizoftsag
m6rlegel6si iogk1rcben hozott d6nt6se ellen - a Flvdrosi lterctaOUnoz fl055 Budapest, Matuo utca 16. szai)
cfmzett, de a balassagyarmati Helyi Vfllasztdsi Bizottsdghoz (2660 Balassagyarmat, Rakoczi fejedelem 0t 12.
szdm) beny0itand6 birtsdgi feliilvizsgdlati k6rclemmel lehet 6lni, figy, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember h6
19. napjiln 16,00 6rdig meg6*ezzen.

birosdgi eljdrasban az Agyv6di kdpviselet k6telez5. A jqi szaloizsgdvat rcndelkez6 szem1ly sajdt ugyeben
ilgyv6di k6pviselet nhlkill is elj6rhat. A bircagifelillvizsgdlat iftnti k6rclem elektrcnikus dokumentumk'nt vato

A

beny0it6sa esef6n a k6rclem beny0ffi6nak jogi k6pvisel6le mindsiteft eleWrcnikus atdirasdvat latja el a k4retmet.

Az elekhonikus dokumentumkAnt benytjtoft kArclem mell6kleteit otdaht mdsolatban elektronikus okirati form1ba
kell alakitani.

A

birdsdgi eli6r6s nem t1ryyi illet6kmentes.

illet6kfeljegyzdsi

A

jog

A

bir isdgi feltilvizsgdlat

iftnti

k6rctem benyujt6jdt tdrgyi

illeti meg.

szavaz6lap adaftaftalmdnak j6vdhagydsa elleni birosdgi fefilvizsgdlati k5rclembe fogtathat6

t6 ru6 nyes

s6ge el le n i jogoruosl at.

a

sorso/ds

lndokolds:
A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi lrcda (HVI) 2019. szeptember hd 17. napj1n elvAgezte a Nemzeti Vitasztasi
Rendszerben l6v6 03. sz6m0 egy6ni v1laszt6kertileti 6nkormdnyzati k6pvisel6 vdlasztds szavazolap adatainak

egyeztetdset a telepill4s egydni vdlaszt6kerilleli jeldftjeinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 pelddnyban kinyorntatta a ,MINTA" felinftalelliltoft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellen6n6s6t etu6gezte, azokat hib1flannak talilfta 6s a Ve. 162. g (1) bekezd4s6ben fogtattak
alapj1n a szavazdlapot j6vdhaglrb.

A hatdnzat 2 Vs. 444!. $ain, a 307/L. S ft) bekezhs6n, a jogaruoslatdl sz6l6 tajdkoztatds a Ve. 10. S G)
bekezd6sdn, a 162. $ (1) bekezd6sdn, a 222. g (2) bekezdds6n, a 223. 6s 224. gain ataput.

Jogoruoslatot a Ve. 239.6s 24O.

$a alapjdn

biztos'ttoft.

A bizottsdg tdj6koztafa a k6rclmezdt, hogy a bircsagi feliilvizqdlati kilrclemnek tartalmaznia kell a birosagi
feliilvizsgdlat jqalapjdt, a jqoruoslat beny0jt6!6nak nevdt, Iakcimdt (szdkhely6t) 6s - ha a takcim6tdl
(sz6khely6t6l) eft6r - postai eftesi6si cfm6t, a bircs4gi feliilvizsgdlati k6rclem beny1jtojanak szem1lyi

azonositoiht, illefue ha a kiilfdlddn 616, magyarcrczdgi lakcimmel nem rcndelkez6 vdlaszt6polgar nem rcndelkezik
szemAlyi azonosit6val, a maryar dllampolgdrsilgdt igazol1 offirctdnak tlpus1t 6s szamdt, vagy jel6l6 szeruezet

vagy mds szeruezet eset6ben a bfrcsdgi nyilvdntaft1sba vAteli szdmdt. A blrisdgi feltilvizsgdlati k6relem

taftalmazhatja benyhjt6jdnak telefaxszdmdt vagy eleffircnikus lev6lcim6t, illet6leg kezbesit4si megbizoftjdnak
nev6t 6s telefasrszdmdt vagy eleKnnikus lev6lcim6t.
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