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HVB

hatarozata

Balassagyarmat varos 03. szem.i vehszt6keriileti ankormenyzati kepviserc vetasztes
ad

A

attarta I m e n a k j 6v 6 h a gy 6t s 6t 16 I

balassagyarmati Helyi V^lasztAsi Bizottsag

(tovAbbiakban: Ve.) 162. S

()

a

vehszhsi etj1rasrol sz6t6 2019. 6vi
bekezdeseben biztositoft jogk\reben etjeNa mege apitja, hogv

tdNAny

veros 03. szdmi vdlaszt6keriileti \nkormenyzati kepvisel, vebsztes

"MINTA"
megegyezik a jeldltek 6s jel6l6 szeNezetek ettat beny0ftott E2 nyomtatu,nyok
adataival, ez6ft
aclaftartal m et j 6v ahagyj a.

mindenben

szavazdlap

'A' mindket

A Velaszt^si Bizottsdg a.03. szem1 egyeni velaszt6kerijleti k6pvisel6 vehsztes szavaz6lap
peldenyet a ,,NYOMHATO" jelzessel htja el, 6s azt a bizotts^g tagjai ahinisukkal hitetesitik.
A haarozat ellen nincs helye fellebbez'snek.

A haterozat ellen az Agyben
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem6lyis6g n'lkijti
meghozatalet k1vet1 egy napon
'intettbeliil - jogszabetyseft'sre hivatkozessat, illetue a vel
melegel6si jogkdreben hozott dAnt'se e en - a F1verosi lt6t6t6bt6hoz (1OSS Budapest, Ma*6

annak
bizoftsAg
16. szem)

cimzeft, de a balassagyarmati Helyi V6lasztdsi Bizoftseghoz (2660 Balassagyamat, R6k6czi
szen beny(Itand6 bir6segi fel1lvizsgebti k'relenmel lehet 6tni, 1gy, hogy az tegk6s6bb 2014.
16. napj^n 16,00 6t^ig meg'tuezzen.
A bir6s^gi eljArasban az Agyv^di kepviselet kdtelez1. A jogi szakvizsgevat rendelkez, szem,ty
Iigwedi k6pviselet nalk1l is eljerhat. A bh6segi fetiitvizsg^lat irenti k'retem etel<tronikus
benyaj1isa eseten a kerelem benytjt6jAnak jogi kepvisel'je min6sitett etektronikus ahirasevat t6tja
Az elel<tronikus dokumentumkent benyijtott kerelem melekbteit oldalh' mesohtban elektronikus
kell alakitani.

A

bir6segi eljads nem ftrgyi illetekmentes.

A

szavaz6lap adaftaftalmenak j6vehagyesa e eni bir6segi feliilvizsgehti kdrelembe

i

etal<feljegyzesi jog illeti meg.

b Ne n ye sse ge

e I le n i

A

tit

12.

h6
UWOben

val6
a kerelmeL
formeba

bir'sAgi felitlvizsg^tat iranti k'relem

htgyi

a

jogo N osl at.

sorso/ds

lndokoles:
A

balassagyarmati Helyi VAlasztesi hoda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napjiln elv^gezte
El6keszit6 RendszeLben l6vd 03. szem(r egyqni vebszt'kertjleti 1nkormenqati k6pviset6

a

Velaszftst
szavaz6lap

adatainak egyeztetesqt a telepiil's egyenivelaszt'kertitetijel1ltjeinek alapdokumentumaivat.

A HVI a mai napon 2 peldenyban kinyomtatta a,M\NTA" felirattale etoft szavaz6lapot.
A HVB az adatok ellen6z6s't elv^gezte, azokat hibtitlannak b6tta 6s a Ve. 162. S (1) bekezl
Nemzeti Vebsztesi hoda ElnOk'nek 25/2014.(1X.08.) szemi utasiftsa 11.) pontjeban

, valamint a

ahpjen

szavaz6l ap ot j6vA h agyta.

A haterozat a Ve. 4449. S-ain, a 307/L. S () bekezd'sen, a jogoNostatr^t sz6b 6j6koztat6s
bekezd$6n, a 162. S fi) bekezdes'n, a 222. S e) bekezdesen, a 223. 6s 224. *ain ataput.
JogoNoslatot a Ve. 239.

6

a

a

ve. 10. S P)

240. S-a alapj^n biztos'ltott.

A bizoftseg tAjekoztatja a kerelmez5t, hogy a birosegi felijlvizsg'tati kqrelemnek taftatmaznia
a birosegi
felllvizsgelat jogalapjeL a jogoNoslat benyijt6jenak nev6t, takcim,t (sz6khely6t) 6s
ha a lakcimetal
(sz6khely6tdl) elter - postai
cimet, a bir6s6gi felijlvizsgeb k'retem benyijt6j6t
szemelyi
azonosftojet, i etue ha a kLff'ldOn
616, magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez, v6laszt6polg6r
'ftesitesi
rendelkezik
szemelyi azonosit6val, a magyar e ampolgerseget igazol, okiratenak tipuset 6s szemet, vegy
vagy mas szeNezet eseteben a birosAgi nyilvAntaftesba v^teli sz6m6t. A bir6segi felAlviz
taftalmazhatja beny1jt6janak telefaxsz^met vary elektronikus lev6tcim6t, ittet1teg k6zbesit6si

nev+ es bbfaxszemet vagy elektronikus lev'lcimet.
Balassagyamat,

201

4. szeptember 1 5.
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BALASSAGYARMAT 03. sz6mri vSlaszt6keriilet
Erv6nyesen szavazni csak 1 leliiltre lehet!
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