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91/2014.(1X.15.) HVB h a t a r o z a t a
Balassagyarmat veros 08 szemi vehszt6kertbti dnkormenyzati k'pviselo vAlasztes
adatta ttahe

n ak

j 6ve h agyesar6l

A

balassagyarmati Helyi Velasztesi Bizoftseg a vebszt^si e[erasrol sz6l6 2013. 6vi
(ovebbiakban: Ve.) 162. S 0) bekezd&'ben biztositoft jogk'rqben eqeNa mege apitja, hogy
veros 08. szemi valaszt6kerAbfi
k6pvisel6 vebsztAs
"MINTA"
megegyezik a jeldltek 6s jel6l6 szeNezetek
'nkomenyzati
eftal beny'Ioft E2 nyomtatuenyok adataival, ez6ft
ad

atta rta h

et

j 6v e h a g yj a.

A

VahsztAsi Bizoftseg a 08. szAmi egyeni vehszt6kertileti kepvisel' vehsztes szavaz6lap
jelz4ssel l6tja el, 6s azt a bizoftseg hgjai aahesukkal hitelesitik.
p4ldenyet a
"NYOMHATO"

tdNeny
mindenben

szavaz6laP

'4" mindket

A haftrozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A haqrozat ellen az Agyben 6intett tetmeszet$ 6s jogi szemely, jogi szem'lyis6g nalkAli
meghozabbt k6vet' egy napon bel1l - jogszabelysqtt6sre hivatkozessal, illetue a
m6fegel6si jogkdreben hozott ddntase ellen - a Fdverosi lteotebahoz (1055 Budapest, Ma*6

cimzeft, de a balassagyamati Helyi VAlas esi Bizoftseghoz (2660 Balassagyamat, R^k6czi
szed beny0jtand6 bitds^gi felAlvizsgAlati kerclemmel lehet 6lni, 0gy, hogy az legkes6bb 2014.
16. napjdn 16.00 6raig meg'tuezzen.
A birosegi elj^rdsban az Agyvedi kepviselet kOteleza. A jogi szakvizsgeval rendelkez' szem6ly
Agwedi kepviselet nelkAl is e[erhat. A biros4gi feliilvizsgeht innti kerelem elel<tronikus
beny1jtesa eseten a karelem beny1jtojenak jogi kepvbel6je min^siteft elektronikus ahirAseval Mtja
Az elektronikus dokumentumkent benviitoft k€rclem me ekleteit oldalh1 mesobtban elektronikus

ke

A
i

A
tO

alakitani.

bir6sAgi eljAres nem ftrgyi illetekmentes.
e6kfeljegyzesijog illeti meg.

A

$6 ge

e I Ie n i

0t

jogoNosl at.

12.

h6
agy6ben
val6
a k6relmet.
formeba

birosegi feliilvizsgelat it^nti k'relem

szavaz6lap adattartahenak j6vAhagyesa elleni bhtuegi felUlvizsgeht kerelembe

Ne n ye

annaK
bizottsAg
16. szem)

tergyi

a

sorso/6s

lndokoles:
A

balassagyarmati Helyi Vebsztesi boda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napjAn elvdgezte
El6k6szit6 Rendszetben l6vd 08. szemt egyeni vehsztdkerUleti
k6pvisel6
adatainak egyeztetes6t a telepAl4s egy4ni vebszt6keriileti jeldltjeinek
'nkotmenyzati
alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 peld1nyban kinyomtatta a

"MINTA"

Vehsztitst
szavaz6lap

feliraftal el6tott szavazdlapot.

A HVB az adatok ellendzes6t elvegezte, azokat hibAtlannak bbfta es a Ve. 162. S 0)
Nemzefi Vehsztesi lroda ElnOkenek 25/2014.(1X.08.) szemit utasiasa 11.) ponueban

valamint a

ahpjen

a

szavaz6l apot j6veh agyta.

A hat^rozat a Ve. 44-49. S-ain, a 307/L. S ft) bekezdqs'n,
bekezdesan, a 162. S

()

a

jogoNoslatr'l sz6l6 bjdkoztabs a

bekezdesen, a 222. S (2) bekezdesen, a 223. 6s 224. S-ain alapul.

.

70.

s

(3)

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

A bizotts^g Ejekoztatja a kerehezat, hogy a bir6segi feliilvizsgehti kerelemnek taftalmaznia
felAlvi^geht jogalapjeL a jogoNoslat benyhftojenak nevet, lakcim't (szekhelyet) 6s - ha
(szekhelyet6l) elter - postai
cimdt a bir6segi feltlvizsgelati kdrelem
azonosit6jet, i etue ha a knffdlddn
'ftesitesi
616, magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez' v^lasztdpober
szemelyi azonosit6vaL a magyar e ampoqerseget igazol6 okiratenak tipuset 6s szemeL vagy

vagy mas azervezet eseteben

a

birosegi nyilvenhft^sba vdteli szAm't.

A

birdsAgi

taftalmazhatja benyhjt6jAnak telefaxszemet vagy elektronikus levdlcimet, illet6leg kezbesitesi
nevet 6s telefaxszemdt vagy elektronikus levelcimet.

Balassagyamat, 201 4. szeptember 1 5.

a biros+gi
lakcimetdl
szemelyi
rendelkezik
szeNezet
k6relem

SZAVAZOLAP
Helyi onkorm lnyzati k6pvisel6k viilasztdsa

tr
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2014. okt6ber 12.
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BALASSAGYARMAT 08. sz6mf v6laszt5keriilet
Erv6nyesen szavazni csak 1 leltiltre lehet!
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