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Balassagyarmat

HVB h a t 6 r o z a t a
Balassagyarmat v6ros 08. szdm0 vdlaszt6kertileti iinkormdnyzati k6pvisel6 vdlaszt1s szavazolap
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a

A

d atta fta I m 5 n a k j 6v 6 h a gy 6 s6 16 I

balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizofts1g

(tovdbbiakban: Ve.) 162. S

0

a

v6laszt6si etj1rdsftt sz6to 2013.

6vi XXXV:.

t6ru6ny

bekezd1s1ben biztositoft jogkdreben etjilrua megdttapitja, hogy Batassagy"*at
v6ros 08. szdm0 vdlaszt6keriileti 1nkomitnyzati kflpvisell vdtasztils
szav62Otap mindenben
"UwrA;
megegyezik a ieldltek 6s jel6l6 szeruezetek 6ftal beny1jtoft E2 nyomtatuilnyok
adataival, ez1ft'a szavazolap
a d atta rta I m 6 t j 6v 6 h a gyj a.
A
.V1lasztdsi Bjzgttsag:! 08..szdml egyhni vdtaszt6kerilleti k6pviset6 vatasztls szavazotap ,MINTA" mindket
p6lddnydt a ,,NYOMTATHATO" ielzessel l6tja el, 6s azt a bizoftsdg tagjai al1irdsukkat 6s b6tyegz6vet hitetesitik.

A hatSrczat ellen nincs helye fellebbez4snek.

A

hat4rozat ellen az iigyben $inteft termiszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6tyis6g n1kafi szeruezet annak
meghozatal1t k6vet6 egy napon befil - jogszabdlys4ttdsrc hivatkozdssat, iltetu'e a vdlasztdsi bizoftsflg
m6degel6siiogkdrtben hozoft ddntdse ellen - a Fivdrosi lte6tawanoz ft055 Budapest, Matu6 utca 16. sz6nl)
cim1eft, de a balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Bizoftsdghoz (2660 Balassagyarmat, R6k6czi fejedetem ut 12.
szdm) beny0itand6 birosflgi feftlvizsgdlati kArelemmel lehet 6tni, hgy, hogy az legk6s6bb 21l9.-szeptember h6
19. napjiln 16,00 6rdig megdrkezzen.
A birosdgi elidrdsban az ilgyv6di k6pviselet kOtetez1. A jqi szat<ttizsgdvat rcndetkez6 szem6ly sajat tigylben
tigyvddi k6pviselet nhlkiil is eljdrhat. A bfrisdgi fel(iMzsgdlat irdnti k6rctem elektrcnikus dokumentumk6it vat6
benytitdsa esef6n a k6rclem beny0ffi6nak jogi k6pvisel6je min6siteft etektrcnikus al6ir6savat tdtja et a k6retmet.
Az elelctrcnikus dokumentumkhnt benyAftoft k6rclem melt6kleteit oldalhfr m1sotatban elektronikus okirati formaba
kell alakitani.

A

birosdgi eli4rds nem tilryyi illetikmentes.
jog illeti meg.

A

birosdgi fet(ilvizsgdlat

innti

k6retem beny0jt6j6t t1rgyi

illethkfeljegyzdsi

A

szavaz6lap adaftartahdnak j6vdhagy6sa elleni bfrosdgi feliilvizsgdlati k6retembe foglathat6

t6ru6nye ss6ge el I eni jogo ruosl at.

a

sorso/ds

Indokol6s:

A

balassagyarmati Helyi Vdlasztdsi Inda (HVI) 2019. veptember h6 17. napjdn elv*gezte a Nemzeti Vatasztlsi
Rendszerben l6v6 08. sz6m0 egy6ni villaszt6keriileti hnkormdnVati k6pvisel6 v6laszt6s szavazolap adatainak
egyeztet6s6t a teleptilfs egydni v1laszt6kertilefi jelfiltjeinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 pelddnyban kinyomtafta a -tllNTA" felinftal ellStoft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellen6z6#t elv6gezte, azokat hibatlannak tal1fta 6s a Ve. 162. g (1) bekezd6s6ben fogtaltak
alapjdn a szavaz6lapot j6vAhagyh.

A hat1rczat 2 Vs. 444!. $ai4 a 307/L. S

()

bekezd4sen, a jogaruoslaffil e6l6 tdjdkoztatds
bekezd6s6n, a 162. $ (1) bekezd6s6n, a 222. g (2) bkezde*n, a 223. 6s 224. gain ataput.

Jogoruoslatot a Ve. 239.6s 240.

ga

a Ve. 10. 5 G)

alapjdn biztositoft.

A bizottsdg tdj6koztafia a k6rclmez6t, hqy a biftsdgi felhlvizqdlati k6relemnek taftalmaznia kelt a bircsigi
feltilvizsgdlat iqalapjdt, a jogoruoslat tunyhjt6jdnak nevdt, takcimAt (sz6khety1t) 6s - ha a takcim6t6t
(sz6khely6tdl) eft6r - postai 6ftesit6si cim6t, a biftsdgi felhMzsgdlati kfirclem benytjtojdnak szemiltyi
azonosit6i6t, illefue ha a k(ilffilddn 616, magyarcwdgi lakcimmel nem rcndelkezl vdlaszt6polgdr nem rcndelkezik
szem6lyi azonosit6val, a maryar 6llampolg6rs6g6t igazol6 okint1nak tipusdt 6s szdmdt, vagy jet6l6 szervezet

vagy mds szeruezet eset6ben a blfisdgi nyilvdntaft^sba v^teli szdmdt.

A

birosdgi feltilvizsgdtati k6rctem

tartalmazhatia benyhjtojhnak telefaxszdmdt vagy elehrcnikus lev6lcim6t, illetdeg k6zbesitesi megbizoftjilnak
nev6t 6s telefas<sz1mdt vagy elektrcnikus lev6lcfm6t.

