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Balassagyarmat

84/2014.(1X.15.) HVB h a t a r o z a t a
Balassagyarmat veros 01. szam A vabszt6keriileti ankormanyzati k6pviset6 v6laszt6s
adatta rta Ime n ak j6v e h agy ese16l

A

balassagyatmati Helyi Vehszasi Bizoftseg a vdtasztesi e[er6sr6t sz6t6 2013. 6vi
(ovebbiakban: Ve.) 162. S () bekezdeseben biztositott jogk6r6ben e[eNa meg1ttapitja, hogy

veros 01. szemt velaszt6ker teti

kepvisel' vehszbs ,,MINTA"

megegyezik a jel6ltek 6s jel6l6 szeNezetek
'nkormenyzati
ettat beny1jtoft E2 nyombtuenyok adataival, ezeft
atta rta tu e t j 6v e h a g yj a.

ad

bru6ny
mindenben

szavaz6lap
'A" mindket

A.Vdlaszdsi Bizoftseg a.01. szemi egyeni v4laszt6kertileti k6pviset6 v^tasztats szavaz6lap
peldAnyet a ,,NYOMHATO" jelzessel btja et, 6s azt a bizottseg bgjai at^irasukkat hitetesitik.
A hatdrozat ellen nincs helye fellebbez^snek.

A haterozat ellen az Agyben
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem,lyiseg n,tkijli
meghozatal^t kdvet1 egy napon
'intettbeliit - jogszabelysqtt'sre hivatkozessal, iltetvi a v6,

metugel€si jogkdrqben hozoft d6ntese e en - a F1verosi ltqrctabbnoz (1OSS Budapest, Mark6
cimzett, de a balassagyamati Helyi V^lasztesi Bizoftseghoz (2660 Balassagyamat, R6k6czi I
szAm) beny0jtand6 birosegi feulvizsgehti kerebmmel lehet 6tni, 1gy, hogy az tegk6s6bb 2014.
16. napjen 16,00 6reig megqkezzen.
A birxegi e\eresban az iigyvedi k'pviselet kdtelez6. A jogi szakvizsgeval rendelkez' szem'ly
agyvddi kepviselet nelkal is eljarhat. A birosegi feliilvizsgabt ir^nti k'retem etektronikus dokuml
b-enytrtesa eseten a korelem beny(4t6jenak jogi k6pvisel6je min^sitett elektmnikus aair^savat

htl

Az elektronikus dokumentumk'nt benyhjtott kerelem meltekleteit otdath1 mesotatban etektronikui

ke

A
i

alakitani.

bir6segi eljeres nem brgyi illetekmentes.

etakteljegyzesi jog

A

i

A

bir6s6gi fet1lvizsgebt

annak

bizotu69
16. sz4m)

ft

h6
Agyeben
val6
el a kerelmet.
formeba

ir,nti k'relem

hrgyi

eti meg.

szavaz6lap adattaftalmAnak j6vehagy^sa e eni birosegi fetljtvizsg,tati k'relembe

t6ry6 nye s se g e

e I le n i

12.

a

jogoN osl at.

sorso/6s

lndokoles:
A

balassagyatmati Helyi VAlasztesi hoda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napjen etu'gezte
El6k6szit6 Rendszetben l6vd 01. szem1 egy'ni vehszt6keraieti ankorm,nyzati k6pviset6 vZtaszt
adatainak egyezteteset a telepiil's eweni vebszt'kertteti jet,ltjeinek atapdokumeniumaivat.

a

Vehszbst

szavaz6lap

A HVI a mai napon 2 peldenyban kinyomtafta a ,,M\NTA" fetirattat elliitott szavaz6lapot.

I.HVB gz 3q?bk.gllen6rzeset etvegezte, azokat hibe annak hhlta 6saVe. 162. S 0)
Nemzeti VAlasztAsi lroda Eln6k6nek 2S/2014.(|X.OS.) szemI utasitlsa 11)- p6ntj6ban
szavaz 6l a pot j 6ve hagyta.

valamint a

abpjen

a

A haterozat a Ve. 44-49. S-ain, a 307/L. S () bekezd6s6n, a jogoNostatrol sz6b ftj'kozbtes a ve. 10. (3)
S
bekezdesen, a 162. S () bekezd6s6n, a 222. S e) bekezd6s6n, a223. es Z2l. g_ain aiaput.
JogoNoslatot a Ve. X9. es 240.

S-a

alapjen biztositott.

A bizoftseg ftjekoztatja a kerehez6t, hogy a bir6segi fetlilvizsg'tati k'reremnek taftalmaznia
a bir6segi
tgliilyiagela! iosakpiet, a iogovostat benyijtoj^nai nevet, Ekcim't (sz6khety6t) 6s
- ha a lakcim4t6l
6zekhelye6l) eft6r

-

postai

cim6t,

a

birosagi fetijtvizsgebfi k'retem

azonositoj^t, iretue ha a killf6ld6n
'ftesitesi
616, magyarorsz^gi takcimmel nem-rendetkez6 v6laszt6potlai
szem6lyi azonositovar, a magyar erampoqerseg igazor, okhat^nak tipuset 6s sz6m6i, vZgy
vagy mas szeNezet eseteben a bir6segi nyituentaftesba vateli szemet. A birosegi
taftalmazhatja beny'jt'janak tetefaxszemet vagy elektronikus tev6tcim6t, ittet,teg kdzbesitlsi
nevet 6s telefaxszem^t vagy etektrcnikus tev6lcim6t.
Balassagyatmat, 201 4. szeptember 1 5.
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