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Balassagyarmat veros 05 szAm(r velaszt6ker0leti iinkorm'nyzati kepvisela v1lasztes
adaltaftahe n ak j 6v 6 h agyese 16l

A

balassagyamati Helyi Vebsztesi Bizoftseg

(tovAbbiakban: Ve.) 162. S

()

a

vehsztesi e[er,srol sz6l6 2013. 6vi
bekezdeseben biztositoft jogkdreben e|eNa mege apitja, hogy

tdNdny

vAros 05. szem0 velaszt6keriileti dnkomenyzati kepvisel, vehsz6s ,,M|NTA"
jel'ltek 6s jel6l6 szervezetek Aftal beny,jtoft E2 nyomtatv1nyok adataival, ez6ft

megegyezik a
a

d a tta rta Im 6t j 6v e h a g yj a.

A Vebszhsi Bizotts'g a.05.

mindenben

szavaz6lap
'A"

szdm(t egydni velaszt6keriileti kqpvisel' vAlasztes szavaz'lap

peldenyet a ,,NYOMHATO" jelzessel Etja el, 6s azt a bizoftseg hgjai abtresukkal hitelesitik.

mindkdt

A haarozat ellen nincs helye fellebbez^snek.
Ugyben erinteft temeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg nalkljli
meghozatal^t k1vetd egy napon bel1l - jogszabelys'ftesre hivatkozessal, i etue a
metegelisi jogkdreben hozoft dOnt6se ellen - a F'verosi lt6!6t6btdhoz (1055 Budapest, Matu6
cimzett, de a balassagyamati Helyi V^lasztesi Bizoftseghoz (2660 Balassagyarmat, Rek6czi
sz4n) benytjtand6 birosegi felalvizsgelati k'relemmel lehet 6lni, tgy, hogy az legkAsdbb 2014.

A haterozat ellen az

annak
bizoftsag
16. sz4m)

0t

12.

h6

napjen 16,00 6reig meg'tuezzen.
A birosegi e\eresban az agyv€di kepviselet kdtelez'. A jogi szakvizsgeval rendelkez6 szem'ly
Agyv6di kepviselet nalkiil is elethat. A bir6segi fel1lvizsgAlat irenti kerelem elektronikus
beny0j6sa eseten a kerelem benyrtjtdj'nak jogi kepvisel6je min1sitett elektronikus ahireseval htja
Az elel<tronikus dokumentumkqnt benyitjtoft k'rclem mellakleteit oldaht mesolatban elektronikus
16.

kell alakitani.

A
i

birosegi elj^fts nem t^rgyi illetakmentes.

etekfeljegyzesijog

i

A

agyeben
val6
a kerelmet.

fomeba

birosegi feliilvizsgelat irenti kdrelem

t6rgyi

eti meg.

A

szavaz6lap adattaftalmenak j6vehagyAsa elleni bir6segi fel1lvizsgehti kerelembe
bNen ye s s6ge elle n i j ogo Nos lat.

a

sorso/ds

lndokoles:
A

balassagyamati Helyi V'laszbsi lroda (HVI) 2014. szeptember hd 15. napjen etuegezte
El6k6szitd Rendszehen l6vd 05. szem0 egyeni vehsztdkeriileti 1nkormenyzati k'pviseto
adatainak egyezb6set a blepiil6s egyeni vebszt6ker1letijeldltjeinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 peldAnyban kinyomtatta a

"MINTA"

feliraftal e etoft szavaz6tapot.

()

A HVB az adatok ellendrzqset elvegezte, azokat hibethnnak talefta 6s a Ve. 162. S
Nemzefi VehsztAsi lroda Eln1kenek 25/2014.(1X.08.) sz'mi utasitesa 11.) pontjeban

valamint a

alapjen

sz avazdl a pot j6veh ag yta.

A haftrozat a Ve. 44-49. S-ain, a 307/L. S () bekezdesen, a jogorvoslatrol sz6b 6jekozb6s
bekezdesan, a 162. S () bekezddsqn, a 222. S e) bekezdes6n, a 2X. es 224. S-ain alaput.
JogoN8latot a Ve.

Velaszftst
szavaz6lap

a

10.

s

a

G)

239. 6s 240. S-a alapjen biztositott.

A bizoftseg ftj6koztatja a k6relmez6t, hogy a birosegi feliilvizsg^lati kerelemnek tartalmaznia
feltilvizsgelat jogalapjeL a jogoNoslat benytjt6j'nak nev^L lakcim't (sz6khelyet) 6s - ha
(szekhelyatdl) elter - p$tai 6ftesit6si cim6t, a bir6seei feliilvizsgalati kerelem benyi
azonosibjet i etue ha a kiiff'ld^n 616, magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 vehszt6pober
szemalyi azonosit6val, a magyar e ampoberseget igazol' okirahnak tipuset 6s sz4m+t, vagy
vagy mas azeNezet eseteben a birosegi nyilvanbttfuba veteli szemAt. A birosegi
taftalmazhatja benytjbjenak telefaxsz^met vagy eledronikus lev4lcimet, illet,teg kezbesitesi
nevet 6s telefaxszamet vagy elektronikus levelcim't.

Balassagyamat, 201 4. szeptember
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SZAVAZ6LAP
Helyi onkorm lnyzati k6pvisel5k vdlasztdsa
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