
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

81/2019.(1X.18.) HVB h a t6 r o z a t a
Balassagyarmatvdros 04. szdmt vdlaszt6keriiteti iSnkormdnyzati k6pvisel6 v6laszt6s szavaz6lap

a d atta rta I m 6 n a k j 6v i h a gy 6 s6 16 I

A balassagyamati Helyi V6lasztdsi Bizoftsdg a vdlaszt1si etjdrdsrot sz6t6 2013. 6vi XXXV. t6rv6ny
(tovdbbiakban: Ve.) 162. S 0 bekezdds6ben biztositoft jogk1rcben etj6rua megdttapitja, hogy Batassagya*at
vdros 04. szdm0 vdlaszt6kerilleti Inkormilnyzati k6pviset6 vdtasztls ,unvrA; szav62otap miiaennen
megegyezik a ieldltek 6s iel6l6 szeruezetek ilftal benyhjtoft E2 nyomtafuilnyok adataivat, ez6rt'a szavaz6lap
a d a tta rta I m 6t j 6v 6 h a gyj a.

A Vdlaszt1si Bizottsdg a 0L,szdmt egy6ni vdlaszt6kerilleti klpvisetl vdtasztls szavaz6tap 
"M\NTA" mindk6t

pdlddnydt a ,,NYOMTATHAT6'ielz4sset ldtja el, 6s azt a bizoftsdg tagjai atdirasukkat 6s b6tyegz6vet hitetesitik.

A hatdrozat ellen nincs helye fellebbez*snek.

A hat4rczat ellen az tigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6tyis6g n1tkilti szeruezet annak
meghozatal1t kdvetd egy napon beliil - iogszabdtysiftesrc hivatkozdssal, ilteie a vdlasztlsi bizoftsflg
m6degel6siiogkdr6ben hozott dd,ntdse ellen - a Fdvdrosi fterctaOtanoz fi055 Budapest, Matuo utca 16. sz6i)
cimzeft, de a balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdghoz (2660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedelem 0t 12.
szdm) beny0itand6 bitosdgifelhMizsgdlati k6relemmel tehet 6lni, hgy, hogy az legk6s6bb 2019.-szeptember h6
19. napjdn 16,00 ordig megAtuezzen.
A birosdgi elidrdsban az Agyv6di k1pviselet kdtelezl. A jogi szatoizsgdvat rcndetkez6 szem6ty sajdt agy1ben
Agyvddi k6pviselet ndlkhl is eljdrhat. A bird,sdgi felilMzsgdlat iranti k$retem elektrcnikus dokumentumk,nt vat6
benyhitdsa eset6n a k6rclem benyhjt6jdnak jogi k6pvisel6je minlsiteft etektrcnikus al1irdtsavat l6tja et a k'retmet.
Az eleffircnikus dokumentumk6nt benyhjtoft k6relem metlhkleteit oldathfr mdsolatban elektronikus okirati formaba
kell alakitani.
A birosdgi eli4rf,s nem t6ryyi illet6kmentes. A birtsdgi fefiMzsgdtat irilnti k6rctem benyrtftoj6t taryyi
illet6kfeljegyz6si jog illeti meg.

A szavaz6lap adaftaftalmdnak j6vdhagydsa elleni birosdgi fefilvizsgdtati k6rctembe foglathato a sorso/ds
td rudnye ssdge e I le n i jqoruosl at.

Indokol6s:

A balassagyarmati Helyi V6lasztdtsi lrcda (HVI) 2019. szeptember h617. napjdn elvAgezte a NemzetiVdlaszt6si
Rendszerben l6v6 04. szilmrt egy6ni vdlaszt6kertileti Cnkormdnyzati kipviseti vdlaszt1s szavaz6lap adatainak
egyeztetdsdt a teleptil6s egy6nivdlasztdkertileli jeldftieinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 p6lddnyban kinyorntafta a 
"MINTA" 

felinftalell1toft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellen6z6sdt elv6gezte, azokat hibittannak tatilfta 6s a Ve. 162. g (1) bekezd6seben fogtattak
alapjdn a szavaz6lapot j6vdhagyh.

A hat1rczat 2 Vs. 444!. $ain, a 307/L. S fl) bekezddsdn, a jogoruoslatrcl sz6l6 taj6koztatds a Ve. 10. g (3)
bekezd6s6n, a 162. $ (1) bekezd6s6n, a 222. g (2) bekezd6sen, a 223. 6s 224. gain ataput.

Jogoruoslatot a Ve. 239. 6s 2tfi. 9a alapjdn biztositoft.

A bizofts6g tdj6koztatja a k6rclmez6t, hogy a bircsdgi feliilvizsgdlati k6rclemnek taftalmaznia kett a bircsdgi
feltilvizsgdlat iogalapjdt, a jogoruoslat benyitjthj1nak nev6t, lakcfmAt (szekhely6t) 6s - ha a takcimetd
(sz6khely6t6l) eft6r - postai 6rtesit1si cimd| a bl6s6gi feliltuizsgillati kdrctem benyhjt6jdnak szem6tyi
azonositojdt, illefue ha a khlf6lddn 616, magyarcrczdgi lakcimmel nem rcndelkez6 valaszt6polgilr nem rendelkezik
szem6lyi azonosit6val, a maryar illlampolgdtsilgdt igazol6 okiratdnak tfpus1tt 6s sz1mdt, vagy jet6l6 szeruezet
vagy m6s szeruezet eset6ben a bircsilgi nyilvdntafiilsba vdteli szdmdt. A biros1gi fetiltvizsgSlati k6relem
taftalmazhatia beny0ffidnak telefaxszdmdt vagy eleffircnikus lev1lcfmAt, illet1leg klzbesitesi megbizoftjdnak
nev6t 6s telefaxsz6mdt vagy elehmnikus lev6lcimdt. _.., ... 
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