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lpolyszitg telepf|€s egyAni listes velasztes szavaz6lap adattartatmenak
j6v6hagyese16l
Az ipolysz'gi Helyi Vehsztesi Bizoftseg a vehsztest eleresr6l sz6l6 2013. 6viXXXVI. t6N6ny (tovl

162.

bekezdeseben biztositott iogkdreben e\eNa mege apitja, hogy tpolyszjg tetepijtls
kapviseb vehs es ,,MINTA' szavaz6lap mindenben megegyezik a jel'ttek 6s
'nkomenyzati
Albl
benytjtott E2 nyomtatuenyok adataival, ez'rt a szavaz6lap adaftarhhet j6vahagyja.
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VehsztAsi. Bizoftseg

az egy'ni listes k'pviset1 vAlas es szavaz6tap

"MINTA"
,,NYOMHATO" jelzdssel l6tja el, 6s azt a bizottsAg tagjai atAirasukkal hitelesitik.

,rbtiis
szeNezetek

mindket peldAnyat a

A haterozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A haterozat ellen az tigyben
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem6tyis6g nektjli
meghozahlAt kdvetd egy napon
bel1l - jogszab^lys'rt^sre hivatkoz^ssat, illefue a
^intett
medegel€si jogkdreben hozoft dont'se ellen

- a F'verosi lt6aftbl^hoz (1OSS Budapest, Matu6
cimzeft, de az ipolwzdgi Helyi VehsztAsi Bizottseghoz (2660 tpotysz'g, F6 0t 36. sz6m)
felUlvizsgehfi k6relemmel lehet ehi, (tgy, hogy az legkds1bb 2014. szeptember h6 16.

annak
bizottseg
16. sz^m)
bi16segi

16,00 6reig

meqerkezzen.

A bir6segi eteresban az Agwedi k'pviselet kotetez1. A jogi szakvizsgeval rendetkez, szemqly
Agyvedi ktipviselet n'lkAl is eljerhat. A bir6segi fetatvizsgeht iftinti k'retem elektronikus
beny0ifisa eseten a kerelem benyiljt6jAnak jogi k6pvisel6je min6siteft elel<tronikus al,ires,vat l6tja
Az elektronikus dokumentumkent benyijtott kerelem melqkleteit oldalht m'sotatban elektronikus (
kell alakitani.

A

bir'segi elj^ras nem Ergyi iletekmentes.
i eti meg.

A

szavaz6lap adattaftalmAnak j6vehagyesa e eni birosegi felillvizsg1lati k'relembe

A

iletekfeljegyzesi jog

t6

agyeben
val6
a k'relmet.

fomeba

bir'segi fentuizsg'lat iranti k'retem

rv6 nye s s6 ge el leni jogo rv osl at.

t6tgyi

a

sorso/ds

Indokol6s:
A Helyi Vebszhsi lroda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napj^n elv'gezte a Velasz6st Et6k6szit6

l6v6 egyeni listes 6nkorm^nyzati kepviseo vehsztes szavaz6lap adatainak egyeztet,s't a
j e loltjei n ek al a p doku mentu m aiv al.
A HVI a mai napon 2 peldenyban kinyomtafta a

"MINTA"

fetiraftat e ebtt szavaz6lapot.

A HVB az adatok ellendrzes^t elvegezte, azokat hibethnnak btefta 6s a Ve. 162. S (1) bekez(
Nemzeti Velasztesi hoda Hndkenek 25/2014.(1X.08.) sz6m(r utasit'sa 11.) pontjeban
sz av az6l apot j 6vehagyta.

A haftrozat a Ve. 44-49. S-ain, a 307/L. S
bekezdesen, a 162. S

()

0)

bekezdesen, a 222. S

bekezd'sen, a jogoNostatr'l sz6t6 t6j6kozhtes a

e)

egyeni lis/jis

bekezd6s6n, a 223. es 224. S-ain atapul.

valamint a

alapj^n

1a s

a

(3)

JogoNoslatot a Ve. 239. es 240. S-a atapjen biztositott.

A bizoftsag tajekoztatja a kdrelmez't, hogy a biros^gi felatvizsg,lati k6retemnek tartatmaznia
a bir6segi
tgtul:|asS^la jogalapjet, a jogoNostat benyijtojenak nev6t, hkcim^t (sz6khety6t) 6s - ha a lakcimet6l

i

-

a

postai
cimet,
birosegi fe jtvizsg'tati kqretem
etue ha a kilffbld'n
'ftesitesi
616, magyarorsz^gi takcimmet nem rendetkez6 v6laszt6polg6i

rendelkezik

es sz6m6t, vigy

szervezet

(sz6khely6t6l) elter

azonosioeL

szemalyi azonosit6val, a magyar e ampoberseget igazol6 okint,nak

tipus

vagy mas szeNezet esetaben a bir6segi nyilvenbftesba v6teli szemet. A biros^gi
taftalmazhatja benyift6jenak telefaxszamet vagy elektronikus lev6tcim6t, ittet1teg kezbesitesi

nevet 6s telefaxsz^met vagy elektronikus lev6tcim6t.

Balassagyamat, 201 4. szeptember 1 5.
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