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87/2014.(1X.1 5.) HVB h a t a r o z a t a
Balassagyarmat veros 04. szAm.i valaszt6keriileti iinkormenBati k6pvisel6 valasztes

adatta ftahe n ak j 6ve h agyase 16l

A balassagyarmati Helyi V^laszt^si BizottsAg a vehszftsi e[er4srol sz6l6 2013. evi
(tov^bbiakban: Ve.) 162. S () bekezdeseben biztositott jogkOreben e[erva meg' apitja, hogy
vdros 04. szam0 valaszt6kerUleti 1nkorm^nyzati kepvisel, v1lasztes "MINTA"megegyezik a jel'ltek 6s jel6l6 szevezetek eftal benyljtoft E2 nyombtuenyok adataival, ez6ft
a d a tta rta h et j 6v e h a g yj a.

A Vebsztesi Bizotts^g a.04. sz^mi egyeni v+laszt6keriileti kepvisel' vAlaszas szavaz'lap
pdldAny6t a ,,NYOMHATO" jelz'ssel Etja el, 6s azt a bizoftseg hgjai abiresukkal hitetesitik.

A ha6rozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A haterozat ellen az Agyben 
'intett 

temeszetes 6s jogi szemely, jogi szem'lyiseg n'lkijli
meghozataht k6vet6 egy napon belal - jogszabelysqft'sre hivatkozAssal, illetve a
medegel6si jogkdreben hozott ddntese ellen - a F,verosi ltA6hbhhoz (1055 Budapest, Ma*6
cimzett, de a balassagyamati Helyi Vehs esi Bizottseghoz (2660 Balassagyamat, Rek^czi
szem) beny0jtand6 birNegi feliilvizsgAlati kerelemmel lehet 6tni, ligy, hory az legkds'bb 2014.
16. napjAn 16,00 6reig meg'tuezzen.
A bir6segi eljerAsban az tigyvedi kepviselet kdtelez6. A jogi szakvizsgevat rendetkez6 szemaly
AgWAdi kepviselet n'lklil is e[erhat. A birosegi feltilvizsgelat irenti kerelem etektronikus
benyrjt^sa esetan a k€relem beny,jbjenak jogi kepviseldje min1sitett etewronikus ahirAseval htja
Az elektronikus dokumentumkent beny1jtott kArelem me ekleteit oldaht mesobtban elektronikus
kellalakitani.
A bidsegi eljAms nem tArgyi illetekmentes. A biros^gi feftjlvizsgebt iranti kerebm
i etekfeljegyz6si jog i eti meg.

A szavaz6lap adattaftalm^nak j'vehagy^sa e eni birosagi felitlvizsgebti kerebmbe
td Ne nye s se ge e I le n i jogoNosl at.

lndokoles:

A balassagyarmati Helyi V^lasztAsi lroda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napj^n etuegezte
H6keszitd Rendszetben l6v6 04. sz6m0 egyeni velaszt6kertileti 

'nkormenyzati 
kepviseto

adatainak egyeztet6set a telepAl* egy6ni v^laszt6kertileti jel'ftjeinek atapdokumentumaivat.

A HVI a mai napon 2 pAdenyban kinyomtatta a 
"MINTA" 

felirattat ettAtoft szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellen6rzeset elv^gezte, azokat hibetlannak bhtta 6s a Ve. 162. S 0)
Nemzeti Vebsztasi hoda Eln5kenek 292014.(1X.08.) szAmi utasit'sa 11.) pontjeban
sz avaz6l ap ot j6veh agyta.

A hahrozat a Ve. 4+49. S-ain, a 307/L. S () bekezdesdn, a jogorvoslatrol sz6l6 ftj,kozbtes a
bekezd6sen, a 162. S () bekezdesen, a 222. S e) bekezdesen, a 223. 6s 224. *ain alapul.

JogoNoslatot a Ve. 239. 6s 240. S-a alapj4n biztositott.

A bizottsAg ajekoztatja a kerelmezdt, hogy a birosegi feltilvizsgebti kerelemnek taftatmaznia
felulvizsgalat jogalapj^t, a jogoNoslat benyift6jenak nevet, lakcimqt (sz6khely6t) 6s - ha
(szdkhelyetdl) elt€r - postai Atesitesi cimet, a birosatgi feltilvizsgelati keretem
azonositoj^t, iuefue ha a ktjff1ld1n 616, magyarorszegi hkcimmel nem rendelkezd vehszt'polg,r
szemelyi azonosit6val, a magyar e ampo@ersegatt igazol' okiratAnak tipuset 6s szAmet, vagy
vary m's szeNezet eseteben a bircsegi nyilventaftesba veteli szemet. A birosegi
tartalmazhatja benyajftjenak telefaxszemet vagy elektronikus tevelcimet, iltet1teg k6zbesit6si
nevet 6s telefaxszem vagy elektrcnikus lev'lcimet.
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SZAVAZ6LAP
Helyi on korm6nyzati k6pvisel6k vdlasztdsa

2014. okt6ber 12.

N6grdd megye

BALASSAGYARMAT 04. sz6mri v6laszt6keriilet

Erv6nyesen szavazni csak 1 yeliiltrelehet!
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