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85/2014.(1X.15.) HVB h a t e r o z a t a
Balassagyarmat veros 02. szemrt vehszt6keriileti ankormanBati k6pvisel6 valasztas

a d atta fta ha n ak j6v6 h agyesa 16l

A balassagyarmati Helyi Vehsztesi Bizoftseg a vebszttisi e[er{srot sz6t6 2013. 6vi
$ovebbiakban: Ve.) 162. g (1) bekezd6sdben biztositott jogk6r6ben elj1rva megelapitja, hogy
ver6 02. szemi velasztakeriileti dnkomenyzati kepviserc vebszfis ,,M\NTA"
megegyezik a jeldltek 6s jelitl' szeNezetek eftal beny'jtott E2 nyomhtuenyok adataival, ezeft
adafta tE I met j6va h agyj a.

A Vehszftsi Bizoftseg a.02. szem(l eryeni vehszt6ker1leti k'pviserc vebsztes szavaz'lap
p6ld'ny6t a ,,NYOMHATO" jelzdssel Mtja el, 6s azt a bizotEeg tugjai ateirasukkal hitetesitik.

A haftrozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A hahrozat ellen az Ugyben einbft term'szetes 6s jogi szemely, jogi szem6lyis6g nqlkijli
meghozataht kdvet6 egy napon beliil - jogszabelyseft'sre hivakoz^ssal, iltetve a ve)
mdtegel'si jogk'reben hozott ddntese ellen - a F1verosi I6tdtabl^hoz (1OSS Budapest, Matu6
cimzett, de a bala$agyarmati Helyi Vehsztesi Bizoftseghoz (2660 Balassagyarmat, Rek6czi
sz6m) benytjtand6 bh6s^gi fel1lvizsgehti kdrelemmet tehet 6lni, Agy, hogy az legk6s6bb 2014.
16. napj^n 16,00 6reig megetuezzen.
A bifisegi eljerasban az Agyvedi kepviselet k1telez6. A jogi szakvizsg6val rendelkez, szem'ty
Agwedi kepviselet n'lkAl is e[erhat. A birosegi fetatvizsgAlat irenti kqretem eteldronikus
beny0jftsa eseten a kerelem beny1$ojenak jogi kepvisel6je minlsitett eleldronikus al6ires6vat htja
Az elektronikus dokumentumkent beny'jtott kerelem mell'kleteit oldalh1 mAsolatban elektronikus (

kellalakitani.
A birosegi eljAras nem 6rgyi ilb6kmentes. A birosAgi fetiitvizsgeht iranti k'retem
illetekfeljegyzesi jog i eti meg.

A szavaz6lap adaftaftahenak j'vAhagy^sa etteni bir6s^gi feltilvizsgetati k^rclembe
t6rv6nyess6ge elleni jogorvoslat.

lndokoles:

A balassagyamati Helyi V^lasztesi hoda (HVt) 2014. szeptember h6 15. napjen etu'gezte
Hdkeszitd Rendszerben l6v1 02. szem' egy'ni vehszt6kertjteti 

'nkomenyzati 
k6pvise6 vehszt

adatainak egyeztet6sdt a telepulqs egyeni vehsztdkeriiteti jel'Ueinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 p'ldAnyban kinyomtafta a 
"M\NTA" 

felirattale etoft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellendrzes^t elvegezte, azokat hibetlannak b6tb es a Ve. 162. S (1) bekezl
Nemzeti Vehszt^si lroda Hndkanek 25/2014.(X.08.) sz+mli utasitisa 11.) pontjeban
szav az6 lapot i 6veh agyta.

A hahrozat a Ve. 44-49. S-ain, a 3O7/L. S () bekezdesen, a jogoNostat6t sz6b ftjqkoztates a
bekezdesen, a 162. S () bekezdesen, a 222. S e) bekezd6s6n, a 223. 6s 224. S-ain atapul.

JogoNoslatot a Ve. 239. 6s 240. S-a alapjen biztositoft.

A bizoftsdg tajekoztatja a kerelmez^t, hogy a birosegi fefiitvizsgebti k'retemnek taftalmaznia ,

feliilvizsgebt jogalapj^t, a jogoNoslat beny'jtojenak nev6t, takcim't (sz6khety6t) 6s - ha
(szekhely6t6l) elter - postai 6ftesit6si cim6t, a birosegi fettjtvizsgebti k'rctem
azonosit6jtit, i etue ha a kqlfblddn 616, magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez' v'laszt6pober
szemelyi azonosit6val, a magyar 

'llampobersegft 
igazol6 okirahnak tipuset 6s sz,m6t, vagy

vagy m4s szervezet eseteben a bir6segi nyilventaft1sba veteli szem6t. A birosegi
taialmazhatja beny'jt6jenak telefaxszemet vagy elektronikus tev6lcim6t, ittet'teg k4zbesi6si
nevet 6s telefaxsz^met vagy elektronikus levelcimet.

Balassagyarmat, 201 4. szeptember 1 5.
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