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83/2014.(1X.1 5.) HVB h a t a r o z a t a
Balassagyamat veros poqermester vAlasztes szavaz6tap adattartalmenak

j6vahagyeser6t

A balassagyatmati Helyi Vehszt^si Bizotts^g a vatasztesi elj'nsrot sz6t6 2019. 6vi
(ovebbiakban: Ve.) 162. S fl) bekezd6s6ben biztositoft jogk'teben etj,rva meg,ttapitja, hogy
varos pobermester vAlaszttis ,,MINTA" szavaz6lap mindenben megegyezik a jel6ftek es jet6l6
beny0ftoft E2 nyomtatu^nyok adataival, ez6ft a szavaz6tap adattartahet j6vehagyja.

A polgermester vehsztes szavaz'lap 
"MINTA" 

mindket peldeny^t a ,,NYOMHAT6" jetz'sset
bizotts4g tagjai aleir'sukkal hitelesitlK.

A haftrozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A haterozat ellen az Agyben 
'intett 

term'szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n'tkijli
meghozabht kdvet6 egy napon beliil - jogszabelysqttqsre hivatkozessat, illetue a ve,
meiegel6si jogkdreben hozott d1ntese elten - a Fdverosi lt'btebhhoz (1OSS Budapest, Maft6
cimzett, de a balassagyarmati Helyi VahsztAsi Bizoftseghoz (2660 Balassagyamat, Rek6czi I
szam) beny'jtandd bir6segi fel1lvizsgelati k'retemmel lehet 6tni, 1gy, hogy az tegkes'bb 2014.
16. napjen 16,00 6reig megetuezzen.
A birysegi eler^sban az iigyvedi k'pvisetet k6telez6. A jogi szakvizsgevat rendelkez' szem'ty
Ugyvedi kepviselet nelkul is elj^rhat. A bir6s6gi felijlvizsgebt iranti k'relem etektronikus dokuml
beny0jtesa eseten a karelem benytijt6janak jogi kdpviset'je min1siteft etektronikus aleiresevat Mtja
Az elektronikus dokumentumkant benyhjtott kerelem me ekleteit oldath1 m^solatban elektronikui t
kel alakitani.
A bhdsegi e[enas nem Mrgyi ietekmentes. A bifisegi fet(jlvizsgeht irenti k'retem
i etAldeljegyzesijog illeti meg.

A szavaz6lap adattaftahenak j6vehagyesa e eni bir6segi fetalvizsgehti k'relembe
tONe nye s se ge e I le n i jogo rvosl at.

Indokolas:

A balassagyatmati Helyi VAlasztesi hoda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napjen etu^gezte
El6keszito Rendszerben l6vo poqermester v,lasztes szavaz,lap adatainak- egyeztet,s't
pobe me ste iel'ltjei nek al a pdoku me ntu maival.

A HVI a mai napon 2 peldenyban kjnyomtafta a ,MINTA,, fetiraftal e 
^tott 

szavaz6laDot.

A HVB az adatok e en'rzeset elvegezte, azokat hib^ annak bMfta 6s a Ve. 162. S fi) bekezl
Nemzeti V^laszftsi lroda Etn,kdnek 2S/2014.(\X.O8.) szeml utasitesa 11.)- p6ntjeban
sz av az6l apot j 6veh agyta.

A haarozat a Ve. 44-49. S-ain. a 307/l_. S () bekezd6s6n, a jogoNoslatrot sz6t6 bj'kozhfts a
bekezddsen, a 162. S () bekezd6s6n, a 222. S e) bekezd6s6n, a22g. es 22q. g_ain aiaput.

Jogorvoslatot a Ve. 239. 6s 240. S-a atapj^n biztosltott.

4 bizoftseg 6i6koztatia a keretmez6t, hogy a biros^gi feuitvizsgebti k,relemnek taftatmaznia
fglu!yi?q6!g! iosakpjet a iogotvostat benyAftoj'nak nev6t, Ekcim6t (sz6khety6t) 6s - ha
(szekhelyetal) el6r - postai 6rtesit6si cim6t, a bir6segi fetatvizsgebti k'retem
azonosit6jel i etue ha a kiiff6td6n 6t6, magyarorszegi bkcimmet nem rendelkez6 v6taszt6potil6i
szemalyi azonosit6val, a magyar Alampolg4rs^get igazol6 okiraanak t,puset 6s szamai, v-agy
vagy mes szervezet eseteben a bir6segi nyilvAntaftesba vqteli sz6m6t. A bir6seoi
taftalmazhatja beny1jt6janak telefaxszemet vagy elektrcnikus lev6lcim6t, i et6leg k6zbesit6si
nevet 6s telefaxszem^t vagy elektronikus lev6tcim6t.
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SZAVAZOLAP
Pol gdrmester v6 lasztdsa

2014. okt6ber '12.

N6gr;id megye
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Erv6nyesen szavazni csak 1 leliiltrelehet!
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