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hat6rozata

Balassagyarmat vdros roma nemzetisfigi hnkorm6nyzati k6pviset6 viltasztis szavazolap adattaftatm1nak
j6vdhagydsil16l

A

a

balassagyarmati Helyi V6laszt6si Bizottsdg
vdtasztdsi elj6rdsr6t sz6to 2013. 6vi WXVI. t6rv6ny
(tovdbbiakban: Ve.) 162. S
bekezdds6ben biztositoft jogk1rcben eljilrua megdttapitja, hogy Balassagyarmit
vdros roma nemzetis6gi 6qkormdnyzati kipvisel6 v6laszt6s ,MINTA" szavai6lap' iinAenben megegyezik a
iel6ltek 6s iel6l6 szeruezetek 6ltal benyhjtott E3 nyomtatuilnyok adataival, ez6rt-a szavaz6tap aAitdnAmat
i6vdhagyia, azzal, hogy a szavaz6lapon a jeliilil szeruezetek log6ja (FIROSZ, Nemzeti Roma Osszefoglrs)
nem haladhatja meg a ve. 161. g (2) bekezd6s6ben meghatilrozott m6retet.
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k6pviset6 v^lasztds szavazolap

'nkormanyzati
l6tja el, 6s azt a bizofts1g tagjai alairasukkat
,,NYOMTATHATO" ielz6ssel

"MINTA"
6i bdtyegz6vel

mindk^t p6td6ny6t

a

hitetesltik.

A hat1rczat ellen nincs helye fellebbez1snek.

A hatdrozat ellen az Agyben 6inteft term6szetes 6s jogi szemdly, jogi szemiltyisdg nEkAfi szervezet annak
meghozatal1t k6vet6 egy napon beliil - jogszabdlys6ftesrc hivatkozdssal, iltetue a v6laszt6si bizottslg
m€degeldsi jogkOr6ben hozoft d6nt6se ellen - a Flvdrosi fterctaOtanoz fl\ES Budapest, Mark6 utca 16. szai)
cimzeft, de a balassagyarmati Helyi V1lasztdsi Bizottsdghoz (2660 Balassagyarmat, Rdk6czi fejedelem 0t 12.

szdm) beny0itand6 birosdgi felhlvizsgillati k1rclemmel lehet 6lni, hgy, hogy az legkes6bb 2019. szeptember h6
19. napjdn 16,00 6riig megdrkezzen.
A birosdgi eliSrdsban az tlgyvtSdi k6pviselet kdtelez6. A jogi szalnrizsg{val rcndelkez1 szemdly saj6t tigyeben
0gyv6di k6pviselet n6khl is eljdrhat. A biros1gi feliilvizsgdlat innti k1rctem elebronikus dokumentumk'nt vato
benyhitdsa esetdn a k6rclem benyhjt6jdnak jogi k6pvisel6je min6sitett elektronikus atdirasaval tdtja el a k6retmet.
Az elektrcnikus dokumentumk6nt benytjtoft k1rclem mell6kleteit oldah1 mdsolatban elektrcnikus okirati formdba
kellalakitani.
A biros6gi eli1ns nem t1ryyi illet6kmentes. birosdgi fel(ilvizsgdlat innti k6rclem beny0jt6jdt targyi
illet6kfeljegyz€si jog illeti meg.

A

A

szavaz6lap adaftaftalmdnak j6v6hagy6sa elleni birosdgi feliltuizsg4lati khrelembe foglathat6

t6ru6nye s s6ge el I e n i jogo ruosl at.

a

sorso/ds

Indokol6s:
A balassagyarmati HelyiVdlasztdsi lrcda (HVI) 2019. szeptember h6 17. napjdn elv6gezte a NemzetiVdlasztitsi
Rendszerben l6v6 roma nemzetisdgi dnkormdnyzati k6pvisel6 vdlaszt1s szavazdlap adatainak egyeztet6set a
telepfilds rcma egydni kApvisel6jeldltjeinek alapdokumenfu maival.
A HVI a mai napon 2 peld1nyban kinyomtafta a ,MINTA" felinttalelliltoft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellen6rz6set etuegezte, azd<at hibilflannak tal1fta 6s a Ve. 162. g (1) bekezd1s6ben foglattak
alapjdn a szavaz6lapot j6vdhaglrb.
hatdtrczat 2 t/6. l.l-lQ. $ain, a 321. S ft) bekezdes6n, aiqorvoslatrcl sz6l6 tilj6koztatds
bekezd6s6n, a 162. $ (1) bekezd6s6n, a 222. $ (2) bekezd6ren, a 223.6s 224. gain alaput.

A

Jogoruoslatot a Ve. 239. es 240.

a Ve.

10.

g

(3)

ga alapjdn bEtositoft.

A bizoftsdg tdj6koztatja a k6rclmez6t, hogy a bircs1gi feltilvizsgdlati k6relemnek taftalmaznia kell a birosdgi
feliltuizsgdlat jogalapj6t, a jogoruoslat benyhjt6jdnak nev6t, lakcfm1t (szdkhely6t) 6s - ha a lakcimAt6t
(sz6khely6tdl) eft6r - postai 6ftesitesi cim6t, a birositgi feltilvizsgdlati k6relem beny1jt6jdnak szem4lyi

azonositoiAt, illefue ha a kiilf6lddn 616, magyarcrcz1gi lakcimmel nem rcndelkez6 v1lasztopolgdr nem rcndelkezik
szem6lyi azonosit6val, a maryar 6llampolg6rs6gdt igazolo odntilnak tipusat 6s szdmdt, vagy jel6l6 szeruezet
vagy mds szeruezet eset6ben a bifisdgi nyilv6ntaft1sba v6teli szdmdt. A birosdgi feltilvizsgdlati k6rclem
taftalmazhafia beny0ffi6nak telefaxsz1mdt vagy eleKrcnikus lev6lclryQt-jlletfrl.gg k6zbesit6si megbizottjdnak
nev6t 6s telefa,xszhmdt vagy eleffitonikus lev6lcfm6t.
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