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84/2019.(1X.18.) HVB h a t 6 r o z a t a
Balassagyarmat vdros 07. szdmt vdlaszt6keriileti hnkorminyzati k$pviset6 v6laszt6s szavaz6lap

ad atta rtal m 6 n ak j 6v 5 h a gy 6s6 16 I

A balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizottsdg a vdtasztdtsi eljdrasrcl sz6t6 2013. 6vi XXXV:. t6rv6ny
(tovdbbiakban: Ve.) 162. S 0 bekezd1shben biztositoft jogkdreben etjdtrua megililapttja, hogy Batassagyarmit
v6ros 07. szdmd vdlaszt6keriileti 1nkormdnyzati kdpvisel6 vdtisztls "utrlrA; sravZ2onp minaenben
megegyezik a iel6ltek 6s iel6l6 szeruezetek dftal benyhjtoft E2 nyomtafuilnyok adataiva!, ez1ft'a szavaz6lap
a d atta fta I m 6t j 6va hagyj a.

A V9las1ffisi Bizoftsdg:! Q7-,.szdm1 egyhni vdlaszt6kerabti k6pvisel6 vdtasztls szavaziltap 
"MINTA" mindklt

p6ld6nydt a 
"NYOMTATHATO" ielz6ssel l6tja el,6s azt a bizofts1g tagjai atdirdsukkat 6s betyegz6vet hitetesitik.

A hatdrozat ellen nincs helye fellebbez*snek.

A hatdrozat ellen az ilgyben 6inteft termiszetes 6s jogi szem1ly, jogi szem6tyis6g n1tkilti szeruezet annak
meghozatal1t k6vet6 egy napon belill - iogszabdtys4ftesrc hivatkozassat, ittefue a v6laszt6si bizofts1g
m6rlegel6siiogkdreben hozott d1nt1se ellen - a Fdvdrosi lterctaotanoz (055 Budapest, Mark6 utca 16. sz6nl)
clmzeft, de a balassagyarmati Helyi Vdtasztdsi Bizottsdghoz (2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedetem 0t li.
sz6m) beny0itand6 birosdgi feliilvizsgdlati kArclemmel lehet 6lni, hgy, hogy iz tegk6s6bb 2019. szeptember h6
19. napjdn 16,00 6rdig meg6rkezzen.
A blrdsdgi eli4rasban az ugwedi k4pviselet kdtetezl. A jogi szat<ttizsgdval rcndetkez6 szem1ly saj6t Iigy'ben
iigyvddi kdpviselet ndlkiil is eljilrhat. A bfrisdgi feltilvizsgdtat iftnti kArctem elektronikus dokumentumk,nt vat6
benyhitdsa eset4n a k6rclem benyhjt6jdnak jogi k6pvisel6je min6sitett elektrcnikus atairdsdvat t6tja et a k,retmet.
Az elektrcnikus dokumentumkAnt benyhjtoft k6rclem mell6kteteit oldalht mdsolatban elektronikus okirati formaba
kellalakitani.
A bltos4gi eli6ns nem tilryyi illet6kmentes. A birosdgi feltitvizsg6tat iftnti k*rctem beny0jt6jdt targyi
illetdkfeljegyz6si jog illeti meg.

A szavaz6lap adaftartalmdnak j6v6hagydsa elleni birosdgi feliltvizsgdlati k6relembe fogtalhato a sorso/6s
t6ru6nyess6ge elleni jogoruoslat.

Indokol6s:

A balassagyarmati HelyiVdlasztdsi lroda (HVI) 2019. szeptember h617. napjdn elv6gezte a Nemzeti Vdlaszt1si
Rendszerben l6v6 07. sz6m0 egydni villaszt6kertileti rittkomdnyzati k6pvisel6 vdlasztds szavaz6lap adatainak
egyeztet6s6t a teleptilds egy6ni vdlaszt6kertileli jeltiltjeinek alapdokumentumaivat.

A HVI a mai napon 2 p6ld1nyban Knyomtafta a )lllNTA felinftal eltdtoft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellendzds6t etu6gezte, azokat hib1tlannak taldfta 6s a Ve. 162. g (1) bekezd*s1ben fogtattak
al apj6n a sz avaz6lapot j6v6hagy'h.

A hatdrozat a Ve. 4449. $ain, a 307/L. S fl) bekezddsAn, a jqoruoslatuol v6lo tdj$koztatds a Ve. 10. S G)
bekezd6s6n, a 162. $ (1) bekezd*sdn, a 222. g (2) bekezd6s6n, a 223. 6s 224. gain alaput.

Jogoruoslatot a Ve. 239.6s 24O. ga alapjdn biztositoft.

I bizofts6g tdihkoztatia a k6rclmezdt, hogy a bircsdgi fefituizsg1lati k6rclemnek taftalmaznia keil a bfrosdgi
felillvizsgdlat iogalapjdt, a jogoruoslat benyhft6jdnak nev1t, takcim1t (szekhely6Q 6s - ha a takcime{61
(szdkhely6t6l) eft6r - postai 6ftesitdsi cfm6t, a bidsdgi felillvizsgdlati k6relem benytjt6janak szemetyi
azonositoi*t, illefue ha a ktlf6ld6n 616, magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkezl villaszt6potgdr nem rendetkezik
szem6lyi azonosit6val, a maryar 1llampalgSrcagdt igazol6 oKntdnak tipusilt 6s sz6m6t, vagy jel6t6 szeruezet
vagy mds szeruezet eset6ben a bircs6gi nyilv4ntaft*sba vAteli sz6mdt. A blrcsagi fetiilvizsgdlati k$rctem
taftalmazhatia beny0it6i6nak telefaxszdmdt vagy eleffircnikus levdlcimet, illetdeg k1zbesitesi megblzoftjanak
nev6t 6s telefaxszdmdt vagy eleffircnikus lev6lcim6t.


