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lpolysziig telepfl6s roma nemzetisegi dnkormenyzati kepviserc vebsztes szavaz6tap
j6vehagyese16l

Az ipolysz'gi Helyi Vebszt^si Bizoftseg a vehszt'si elemsrol sz6l6 2013. eviXXXVI. t6N6ny
162. S () bekezdeseben biztositoft jogkdreben eljANa megA apitja, hogy lpotysz,g telepAl's
kepvisel1 vehsztes ,MINTA" szavaz6lap mindenben megegyezik a jelijttek 6s
'nkomAnyzati
6ltal
beny1jtott E3 nyomtatuenyok adataival, ezei a szavaz6lap adattartahetj6vehagyja.

A V^laszt'si
p'ldAnyet

a

Bizotts^g a, roma nemzetisegi
k6pvisel6 v6laszt6s szavaz'lap
azt a bizoftseg hgjai aairasukkat hitetesitik.
,,NYOMHATo" jelzdsset htja et, 6s'nkorm4nyzati

: Ve.)

nemzetis6gi
szeNezeeK

'A' mindk6t

A haftrozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A haterozat ellen az Agyben
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem6lyis6g n'tk1li
meghozataht k6vet6 egy napon
'intettbelUl - jogszabelys'ttesre hivatkozAssal, iltetue a
m6degel6si jogkdreben hozott dtintese elten

-

a F,verosi ltel\t4btehoz (1OSS Budapest, Matu6

cimzetL de az ipolyszdgi Helyi VehsztAsi Bizoftseghoz (2660 tpotysz'g, F6 ft 96. szem)
fel1lvizsgebfi k€relemmel lehet 6lni, AW, hogy az legk6s6bb 2014. szeptember h6 16.

annak
bizoftseg
16. szem)
birosAgi

16,00 6reig

meg6tkezzen.

A biros^gi e[er^sban az tigyvedi kepviselet kdtelez'. A jogi szakvizsgeval rendetkez' szem'ly
Agwedi kapviselet nelkAl is e|erhat. A bir6segi feltilvizsgelat iftnfi kerebm elektronikus dokuml
benyhjt4sa eseten a kerelem beny(tjqAnak jogi kepvisel'je min\sitett elel(tronikus abireseval htja

a k6relmet.

Az elektronikus dokumentumkent benyijtott kerelem mellekleteit oldalhfr mesohtban elektronikus (

fomeba

kell alakitani.

A

bir6segi eljArtu nem Ergyi illetqkmentes.

iletekfeljegyz'sijog

A

i

A

e I le n i

val6

bir6segi fel1tvizsg^lat irenfi k'retem

619yi

eti meg.

szavaz6lap adattaftahenak j6v^hagyesa eleni birdsegi feltjtvizsg^tati k'relembe

tdN 6 nye s se g e

iigyeben

jogoN osl at.

a

sorso/6s

lndokoles:
A Helyi Vebslesi lroda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napjen etu'gezte a V,tasztest H6keszit6
l6v6 roma nemzetisegi 1nkomenyzati kepviseo vetaszbs szavaz6lap adatainak egyeztet's't a h
n emzeti sE gi

jel altjei n ek al a pdoku mentu m aival.

A HVI a mai napon 2 pqldenyban kinyomtatta a

"M\NTA"

felirattaleltAtoft szavaz'laoot.

A HVB az adatok ellen1nqset elvegezte, azokat hib+ annak bhlta 6s a Ve. 162. S

Nemze VehsztAsi lroda Elndkdnek 25/2014.(X.0A.) szeml utasitesa 11.)
szav az6 I apot j 6ve hagyta.

A hat'rozat a Ve. 44-49. S-ain, a Ve. 321. S
bekezdes6n, a 162. S

0)

()

bekezdesdn, a 222. S

()

bekezl

pontjeban

valamint a

ahpjen

bekezd6s6n, a jogoNostatr6l sz6b 6j6koztafts a ve. 10. S

e) bekezdqsen, a 223. 6s 224.

a

p)

g-ain ataput.

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

A bizoftseg ftjekoztatja a kerelmez't, hory a birosAgi fel1lvizsgAhti k'relemnek taftalmaznia
fel1lvizsgelat jogalapj^L a jogoNostat benytjbjenak nev6t, takcim't (sz,khetyeq 6s
- ha

-

(szekhely4t6l) elter
postai 6ftesit6si cimet, a birosegi fetijtvizsg'tati k6rete;
azonosit6j4t, illetue ha a k1ff'lddn 616, magyarorsz^gi lakcimmel nem rendelkez6 v6taszt6potg6i
szemelyi.azonositdval, a magyar
igazol6 okiratenak tipuset 6s sz6mdt, vigy
vaw m,s szevezet eseteben a^ltampoberseget
bh'segi nyilventaftesba vetefi szemet. A bir6segi
taftalmazhatja benyiftojenak telefaxszem vagy etektronikus tev6lcim6t, i et6teg k6zbesit6si

nevdt 6s telefaxszemet vagy elektronikus tev6lcim6t.
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 1 5.

a

birosAgi
lakcimAtOl

szemelyi
rendelkezik
szeNezet
kArelem
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