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Balassagyarmat

8nU9.(1X18j HVB h a td r o z a t a
Balassagyarmat vdros 06. szdmd vdlaszt6kertileti hnkorm1nyzati kSpvisel6 vdlasztds szavaz6lap

a d atfa, rfr,l m 6 n ak j 6v 6h a gyis6 16 I

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdg a vdtaszt1si etjdrdsrlt sz6t6 2013. 6vi XWV. t6rv6ny
(tovdbbiakban: Ve.) 162. S 0 bekezd1s6ben biztosftoft jogk1rcben etjilrua megdttapttja, hogy Batassagyarm"t
vdros 06. szdm6 vdlaszt6keriileti 1nkormdnyzati k6pviset6 vdtasztdts "uwrA; szava2otap miiSennen
megegyezik a iel1ltek 6s jel6l6 szeruezetek 6ftal benyhjtoft E2 nyomtatvdnyok adataivat, ez1ft'a szavaz6lap
a d atta fta I m 6t j 6v 6 h a g yj a.

A V6lasztdsi Bizoftsdg 3t Q6,,szdm0 egy6ni vdtaszt6kertiteti k6pvisel6 vStasztds szavaz6tap ,,M\NTA" mindk6t
pdlddny6t a ,,NYOMTATHATO" jelz1sse/ /5f1'a el, 6s azt a bizottsdg tagjai atdinsukkat 6s b6lyegz6vet hitelesitik.

A hat1rozat ellen nincs helye fellebbez6snek.

A hatdrozat ellen az ilgyben 6inteft term1szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n1lkati szervezet annak
meghozatal1t k6vet6 egy napon belal - jogszabillys6rt*src hivatkozflssal, ittetue a villasztdsi bizoftsdg
m6degel6siiogkdftben hozott ddnt1se ellen - a Fbvdrosi lterctaOtanoz fl055 Budapest, Marko utca 16. sz6ri)
cim1eft, de a balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizofts6ghoz (2660 Balassagyarmat, Rdkoczi fejedetem 0t 12.
szdm) beny0itand6 bircsagi felillvizsgdlati k6relemmet tehet 6tni, hgy, hogy az legk6s6bb 27l9.-szeptember h6
19. napjdn 16,00 6raig megArkezzen.
A birosdgi eli1risban az tlgyv6di k6pviselet kiltelez6. A jogi szat<ttizsg1val rendelkez6 szem6ly sajat ilgyeben
ilgyv6di kdpviselet n6lktil is eljdrhat. A bltosdgi felhlvizsgdlat irdnti k6rctem elektronikus dokumentumkent vat6
benyhitdsa esetin a k6rclem beny0jt6j6nak jogi k6pvisel6je minflsitett elekfionikus al6ir6savat |6tja et a k^retmet.
Az eleldrcnikus dokumentumk6nt beny0jtott kArclem mell6kleteit oldaht mdsolatban elektrcnikus okirati formilba
kell alakftani.
A birdsdgi elidrds nem tilryyi illet6kmentes. A birdsdgi feltilvizsgdtat innti k6rctem benyrtjt6j1t t1rgyi
illet6kfeljegyzdsi jog illeti meg.

A szavaz6lap adaftartalmdnak j6vdhagydsa elleni birfsdgi felillvizsg4lati k6rctembe foglathat6 a sorso/5s
td ru6nyess6ge elleni jogoroslat.

lndokol6s:

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi lnda (HVI) 2019. szeptember h6 17. napjdn elvAgezte a Nemzeti Vatasztasi
Rendszerben l6v6 06. szdm0 egydni villaszt6ker{ileti Mkormdnyzati k6pvisel6 vdlasztds szavazolap adatainak
egyeztetdsdt a telepflI4s egydni vdlaszt6kertileti jeldttjeinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 pdlddnyban kinyomtafta a 
"MINTA" 

felinftal ellStott szavazolapot.

A HVB az adatok ellen6z6st6t etu6gezte, azokat hibilflannak tal5fta 6s a Ve. 162. $ (1) bekezd1seben foglaltak
alapjdn a szavaz6lapot j6vChagyb.

A hatdrozat 2 t/e. $lQ.$aia a 307/L. S ft) bekezdes6n, a jogoruoslatftl sz6l6 tdj1koztatds a Ve. 10. S G)
bekezd6s6n, a 162. $ (1) bekezd6s6n, a 222. g (2) bekezd6sen, a 223. 6s 224. gain ataput.

Jogoruoslatot a Ve. 239. 6s 24O. $a alapjdn biztositoft.

A bizoftsdg tdj6koztatja a k6rclmez6t, hogy a bircsagi feltituizsgillati k6rclemnek tartalmaznia ketl a bfrcsagi
felillvizsgdlat jogalapjilt, a jogoruoslat benyrtft6jdnak nev6t, lakcim1t (sz6khely6t) es - ha a lakcim6t6l
(sz6khely6t6l) eft6r - postai 6ftesit6si cfm6t, a bfrcsagi felhlvizsgdlati k6rclem beny0jt6j6nak szemelyi
azonosit6iSt, illetve ha a khff6ld6n 616, magyarcrsz6gi lakcimmel nem rcndelkez6 villaszt6polgdr nem rcndelkezik
szemdlyi azonosft6val, a maryar 1llampolgdrsdgdt igazol6 oHntdnak tipusit 6s sz6m6t, vagy jel6l6 szeruezet
vagy m6s szeruezet eset6ben a bircsdgi nyilvdntaftSsba v6teli szdmdt. A birosagi feltllvizsgdlati k1rclem
tartalmazhatia benyhjtojdnak telefaxszdmdt vagy eleffircnikus lev6lcfm6t, illet6leg k6zbeslt6si megbizoftjanak
nev6t 6s telefattsz6mdt vagy eleffircnikus lev6lcim6t.
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