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Balassagyarmat vdros 05. szdmt vdhszt6kertiteti hnkorm1nVati k6pvisel6 v6laszt6s szavazolap
a d atfa,

A

rta I m 6 n ak j 6v C h a gy6 sd 16 I

balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg

a

vfltasztdsi etjdrdsrot sz6t6 2013. 6vi XXW:. t6rv6ny
bekezdds6ben biztositoft jogk1rcben elj1rua megdttapitja, hogy Batassagya,mat
vdros 05. szdm6 vdlaszt6keriileti 1nkormilnyzati k6pviset6 viltasztds ,ntnturA; szav-a2otap miiaenben
megegyezik a ielhltek 6s iel6l6 szeruezetek 6ftal benyhjtoft E2 nyomtafuilnyok adataivat, ez1ft'a szavaz6lap
a d atta rta I m 6 t j 6v 6 h a g yj a.
(tovdbbiakban: Ve.) 162. S

0

A Vdlasztdsi Bizottsdg a..05
egy5ni vdtaszt6kertileti k6pviset6 vdlasztds szavaz6lap ,MINTA" mindket
-szdm(t
p6lddnydt a ,,NYOMTATHATO'ielzdssel
l6tia el, 6s azt a bizottsig tagjai al6irdsukkat 6s b6tyegz6vet hitetesitik.
A hatdtrozat ellen nincs helye fellebbez6snek.

A hat1rozat ellen az ilgyben 6inteft termdszetes 6s jogi szem6ty, jogi szem6tyis6g n1lkafi szeruezet annak
meghozatalht kOvet6 egy napgn belhl - iogszabdlys4rt6sre hivatkozdssat, itteie a vdtasztdsi bizotts1g
m6rlegel6siiogkdr6ben hozoft ddntdse ellen - a Flvdtrosi lterctaotanoz fllSS Budapest, Mark6 utca 16. sziti)
cim1eft, de a balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdghoz (2660 Batassagyarmat, naXOczi fejedelem 0t 12.

szdm) beny0itand6 birtsdgi feffilvizsgdlati kdretemmet lehet 6tni, hgy, hogy ai tegk6s6bb 2019.-szeptember h6
19. napjdn 16,00 6nig meg6rkezzen.
A birdsdgi eli1trdsban az Agyv6di k6pviselet kotetezl. A jogi szatoizsgdvat rcndetkez1 szem$ty saj6t iigy,ben
ilgyv6di k4pviselet n6lktil is elj4rhat. A birosdgi feWlvizsgillat iranti k6retem elektronikus dokumentumk^nt vat6
benyhitdsa esetin a k6relem benyiljt6jdnak jogi k6pvisel6le minlsiteft etedrcnikus atdirdsavat t6tja et a k1retmet.
Az elekhonikus dokumentumkAnt benyhjtoft k*rclem mett6kteteit otdalhfr mdsolatban elektronikus okirati formaba
kell alakitani.
A blrisdgi eli1rcs nem tdryyi illet6kmentes. birtsdgi fefitvizsgdlat iftnti k1rctem benytjt6j6t targyi
illet6kfeljegyz*si jog illeti meg.

A

A

szavaz6lap adaftaftalmilnak j6vdhagydsa elleni birosdgi fetiltuizsgdlati k6rctembe fogtathat6

t6ru6nyess6ge elleni jogoruoslat.

a

sorso/ds

lndokol6s:
A

balassagyarmati HelyiVdlasztdsilrcda (HVI) 2019. szeptember h617. napj6n elv6gezte a Nemzeti V1tasztdsi
Rendszerben l6v6 05. sz6m0 egy6niv6laszt6kertileti Mkormdnyzati k6pvisel6 vdtasztds szavaz6lap adatainak
egyeztet6s6t a teleptil4s egy6ni vdlaszt6kerhleti jeldltjeinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 pelddnyban Knyomtafta a ,MINTA" felinftal ellStott savaz6lapot.

A HVB az adatok ellen6zds6t etuAgezte, azd<at hib6flannak tal1fta 6s a Ve.
alapjdn a szavaz6lapot

j6v6hagp.

162.

g (1) bekezdeseben foglattak

A hat1rczat 2 t/s. 444Q.9aia a 307/L. S fl) bekez&s6n, a jogaruoslaffil s6l6 tilj6koztatds a Ve. 10. g
bekezd6s6n, a 162. $ (1) bekezd6*n, a 222. g (2) bekezd6s6n, a 223. 6s 224. gain ataput.
Jogowoslatot a Ve. 239.6s 240.

(3)

ga alapj6n biztositoft.

A bizoftsdg tdiAkoztafia a k6rclmez6t, hogy a bidsdgi felhlvizsg1lati kArctemnek tartalmaznia kett a bfrosdgi
felillvizsgdlat jogalapjdt, a jqoruoslat tuny0jt6j6nak nev1t, lakclm6t (sz6khelyet) 6s - ha a takcim6t6l
(sz6khely6t6l) eft6r - postai 6ftesit6si cim6t, a bircs6gi fel{ilvizsgdlati khrclem benyhjt6janak szem1tyi

azonosit6jdt, illetue ha a khlf6ld6n 616, magyarcrczdgi lakcimmel nem rcndelkezt vdlaszt6polg1r nem rendetkezik
szem6lyi azonosit6val, a maryar 4llampolgdtrsdgdt igazd6 okimtdnak tipusdt 6s szdm;flt, vagy jet6l6 szeruezet

vagy mds szeruezet eset6ben

a bidsdgi

nyilvdntaft1sba v6teli szdmdt.

A

biftsagi fetillvizsg1lati kdretem

taftalmazhatia benyhjtojdnak telefaxszdm1t vagy eleftrcnikus lev6lcim6t, illetdleg k1zbesftdsi megbizoftjanak
'.
nev6t 6s telefaxszdmdt vagy eleffircnikus
,. " ,:-

t-

lev6lcfm6t.

I

