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Balassagyarmat veros roma nemzetisagi 5nkormenBati kepviserc velasztes szavazalap adaltartatmenak
j6vahagyese16l

A

balassagyarmati Helyi V^laszt'si Bizoftseg

a

vAlaszt^si eljerasr6l sz6l6 2013.
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Govebbiakban: Ve.) 162. $ (1) bekezd's'ben biztositoft jogkdreben e\eNa meg1 apitja, hogy Batassagyarmat
varos roma nemzetisegi dnkormenyzati kepvbeb vebsztes ,,MINTA" szavaz'lapon a 9. 6s 10. sorszem ahfti
ieldlt eseteben a megktil5nbdztet6 szijletesi 6v nem a Ve. 157. S () bekezdes'ben el6itt fometumban szerepet
(nincs zeqelben a jeldltek szljletdsi 6ve), ez6ft a szavaz6lap mint1ra ravezet'sre kertilt, hogy ,Fomai hibes".
A javitAs szerint a Bizoftseg a szavaz6lap adafiaftalmetj6vahagyja.

A

VAlaszhsi Bizofts'g a roma nemzetis^gi
kepvisel6 v1lasztAs szavaz^lap
mindket
"MINTA"
p'ld'nyAt javitja 6s azt a bizoftseg tagjai abiftisukkat
'nkormenyzati
hitetesitik.
A haterozat ellen nincs helye fellebbez'snek.

A haterozat ellen az iiryben
term'szetes 6s jogi szemety, jogi szem'tyis6g netk1li szeruezet annak
meghozatal6t kdvet5 egy napon
'intettbeliil - jogszabAlysqttesre hivatkoz^ssal, illetue a vebsztesi bizot&eg

lt

m6degel6si jogk'teben hozott dontese ellen

- a Fdverosi 1teblehoz (1055 Budapest, Matk6 utca 16. szem)
cimzeft, de a balassagyarmati Helyi Velaszt^si Bizoftseghoz (2660 Balassagyamat, Rekdczi fejedelem
12.
szAm) beny'itund6 biros^gi fellilvizsgebti k6relemmel lehet 6lni, igy, hogy az legk^sdbb 2014. szeptember h6
16. napji'n 16,00 6r^ig megetuezzen.
A birosagi eqeresban az agwedi kepviselet kotelez'. A jogi szakvizsgeval rendetkez, szem'ty sajet iigyeben
agwadi kepviselet nelkal is elj^rhat. A birosegi felalvizsgAtat i6nti kerelem eleldronikus dokumentimk6it vat6
b-enyliasa eseten a kerelem beny'jv'nak jogi kepvisel1je mindsitett elektronikus aairesevat htja et a kerelmet.
Az elektronikus dokumentumkent benytjtoft k'rclem me ekteteit oldalh1 mesotatban elektroniku; okirati formeba
ke

alakitani.

4
li!9seSi eteras nem Ergyi
i etakfeljegyzesijog i eti meg.
A

it

illetekmentes.

A

biros^gi fel1tvizsgAtat irent keretem beny0jt6j ftrgyi

szavaz6lap adattartalm4nak i,vAhagyasa elleni birdsegi feltitvizsgAtati keretembe foglalhat,

td rvan ye

ssege e Ile n j ogo Noslat.

a

sorso/6s

i.

lndokoles:
A

balassagyamati Helyi vebsztesi hoda (HVt) 2014. szeptember h6 1s. napjen etu,gezte a vetasztest
El6k6szit1 Rendszetben t6v6 roma nemzetisegi onkorm1nyzati k1pvisel6 vdtiizt1s szivaz6lap adatainak
egyeztetes6t a telepiies egy'ni vehszt'kertjletijet'ttjeinek atapdokumentumaivat.

A HVI a mai napon 2 p'ldAnyban kinyomtatta a ,M\NTA" fetiraftal e etoft szavaz,lapot.

A HVB az adatok ellendrzeset elvegezte,6s mege apitotta, hogy a,MINTA" szavaz6lapon a g. 6s 10. sorszam
alatti jel6lt eseteben a megktil\nbdztet, sziiletisi 6v nem a ie. 157.
S 0 bekezd,s,ben et'ift formetumban
szerepel (nincs z^roielben a ielaftek sziiletqsi 6ve), ez6ft a szavaz6lap minien revezet,sre kerutt, hogy
,,Fotmai
hibes".
A

javifts utan a Bizoftseg

a szavaz6lap

adattartahet j6vehagyta.

uv::^4:19,pgir.gVg 321 S0) bekezd6s6n, a jogotvostatrot
llltlgr?t
bekezdesen, a 162. S () bekezdesen, a 222.
bekezd6s6n, a 223.
S

JogoNxlatot a

sz6t6 hj6koztat6s a Ve. 10. S
6s 224. S-ain at;put.

e)

p)

Ve. 239. 6s 240. S-a atapj^n biztositott.

bi19tueS Ei6koztatia a kerehez1t, hogy a bir6segi feltilvizsgehti kerelemnek tartatmaznia kett a birosegi
4
fgtd!yi?gA!?! Joq?tapiet, a jogoNostat beny1jt6jdnak nev6t, lakcim't (sz6khety6t) 6s _ ha a taiciimeta
(szekhely9t6l) elt'r - postai
cimet, a oirosagi feliilvizsgelai kerebm ' benyl\ojenak szem,tyi

azon$itoi4t i|etue ha a kiiff1lddn
616, magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez1 vAtaszt6pot[6i nem rendelkezit<
'ftesitesi
szemelyi.azonositdval, a maryar a ampolgarseg igazol6 okiratenak iipusdt ds szem6i, v:agy jel6l6 szervezet
vagy m4s szervezet eset4ben a bir6segi nyilvantartAsba v'teli sz^mat. n bh6s6gi fettjiiiisgiltati k,retem
taftal.fgzlatig benytibianak tetefaxszamet vagy elektronikus levelcimet, ilet6teg kizbesitesi hl.sbizoftjanax
nevet 6s telefaxszemet vary elektronikus lev6lcim6t.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember
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