HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG

tpotyszag

6VB)

24/2014.(1X.1 5.) HVB h a t e r o z a t a
lpolyszaig telepillas polgermester velasztes szavaz6lap adattartalmenak

j6vehagyese16l

HelyiVelas esi Bizoftseg a vebszhsi elj r^srol sz6t6 2O13.6viXXXV\. t6N6ny (tov6
bekezd'seben biztositott jogkAreben eljANa mege apitja, hogy tpotysz\g tetepijt's
vehsXes ,,MINTA" szavaz6lap mindenben megegyezik a jel,ltek 6s jet6t6 szeNezetek eftal
nyomtatuenyok adataival, ez6ft a szavaz6lap adattartahet j6v6hagyja.

've.)

Az ipolyszdgi

162. S

()

A HVB a polg1mester vAlasles szavaz6lap ,MINTA" mindk't p6lddny6t a ,NYOMHAT6.
azt a bizofts1g tagjai ahinsukkal hitelesitik.

htja el, 6s

A haterozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A hat4rozat ellen az Agyben
term^szetes es jogi szem6ly, jogi szem6tyis6g n'lk1|
meghozatal^t kdvetd egy napon
'dnteft
bel\l - jogszabelys'ti'sre hivatkozessal, illetue a
madegelasi jogkdreben hozott ddntdse e en - a F1verosi it1rctebhhoz (1OSS Budapest, Ma*6
cimzett, de az ipolysziigi Helyi Velasztesi Bizotts^ghoz (2660 lpotysz^g, F6 0t 36.) benyL
fel1lvizsg^lati k'relemmel lehet 6lni, 1gy, hogy az legkdshbb 2014. szeptember h6 16.
megetkezzen.

annaK
bizoftseg
16. szem)

bh6segi
16,00 6reig

A birosegi eter^sban az Agyv'di kepviselet k6telez6. A jogi szakvizsgeval rendetkez' szem'ly
Agwedi kepviselet n6lkAl is e|erhaL A bir'segi fetAtvizsg,tat iftinti kqretem etektronikus dokuml

benyijtesa eseftn a kerelem beny1jbj^nak jogi kepviset'je min1siteft elektrcnikus ahir^sevat t6tja
Az elektronikus dokumentumkent benyijtott kerebm mell'kleteit oldalhfr mesolatban etektronikus (

ke

A

alakitani.

bh6segi eljer's nem

ftWi i etekmentes. A

illetdkfeljegyze si jog illeti meg.

iigyeben
val6

a kerelmet.

fomeba

birosegi fetalvizsg^lat irenti k6retem

A

szavaz6lap adaftaftalmiinak j6vdhagy6sa elleni birosegi fellilvizsgehti k'relembe
fiNenyessege elle ni jogoMxlaL

tArgyi

a

sorso/6s

lndokoles:
A Helyi Vehszftsi lroda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napj,n elv6gezte a Vebszt1st Et6k6szit6

l6v6 pobemester v^laszt^s szavaz6lap adatainak egyeztet^s't
alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 peldenyban kinyomtafta a

"MINTA"

a

tetep1t's poqeme

fetiraftal ell,tott szavaz'lapot.

A HVB az adatok ellendrzeset etvegezte, azokat hibe annak h6tta 6s a Ve. 162. S 0)
Nemzefi Vebsztilsi lroda Eln)kenek 2S/2014.(lX.0g.) sz6mi utasiEsa 11.) pontj'ban
szav az6l apot j6veh ag yta.

A hat4rozat a Ve. 44-49. S-ain. a 307/L. S
bekezd6s6n, a 162. S

()

()

bekezdesdn, a 222. S

bekezd'sen, a jogoNoslatr't sz6b tej'koztaas a

e) bekezd6s6n, a 223. es 224.

g-ain aiaput.

valamint a

ahpien
10.

s

a

G)

JogoMoslatot a Ve. 239. 6s 24O. S-a alapjen biztositoft.

A bizoftseg ftj'koztatja a kerelmezot, hogy a bir6segi felttvizsgehti kerebmnek tattalmaznia
fglal.yiassela! iogalapiet, a iogoNostat benynjt6jenak nev*, hkcim,t (sz6khety6t) 6s
- ha

-

(szdkhelyet6l) elt6r
postai 6ftesit6si cimet, a bir6segi felitlvizsg,tati k'retem
azonosft6jet i etue ha a kAff'lddn 616, magyarorszegi bkcimmel nem rendetkez6 v^laszt6pobe;
szem€lyi azonosit6val, a magyar e ampobersegAt igazol, okiraftnak tipuset 6s sz6m6t, vigy
vagy mas szeruezet eseteben a biros^gi nyilv^ntaftesba v'teli szemet. A bir6seqi
taftalmazhatja benytjt6janak tetefaxszema vagy etektronikus tev6lcim6t, i et'teg k6zbesit6si
nev6t 6s telefaxszem vary elektronikus levelcim't.
Bal assagyamat, 201 4. szeptember 1 S.
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Erv6nyesen szavazni csak 1 leliiltretehet!
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