HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

Balassagyarmat

89/2014.(1X.1 5.)

HVB

haterozata

Balassagyarmat veros 06 szemt valaszt6kerhbti ainkormanyzati k6pvise6 vahszt4s

adattartah e nak j 6v eh agyA sa 16 I

A

balassagyarmati Helyi Vebsztesi Bizottsag

a

vehsztesi e\erasrot sz6l6

2U3.

evi

(tovitbbiakban: Ve.) 162. $ (1) bekezdesqben biztositott jogkdreben etjANa negellapitja, hogy
varos 06. szAmi valaszt6kertbti dnkotmenyzati kepvisel, vebszt+s ,MINTA"
megegyezik a jel6ltek 6s jel6l6 szervezetek 6ftal benyijtott E2 nyomtatu'nyok adataival, ez6ft
a ct atta,ta I m e t

j 6v a h a g yj a.

mindenben

szavaz6lap
'A" mindk6t

A Vebsdesi Bizotts^g a,06. szemi egyeni vAlaszt6keiileti kdpvisel, v^laszhs szavaz1lap

p

brveny

denyAt a ,,NYOMHATO" jelzessel htja et, 6s azt a bizottsAg tagjai ahiresukkat hitetesitik.

A hat^rozat ellen nincs helye fellebbezesnek.

A hatarozat ellen az Ugyben qinteft termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem6tyis6g n'lk1li
meghozatabt kdvet6 egy napon bel1l - jogszab^lysdrt'sre hivatkozAssal, illetue a vetal

annak

medegel6si jogkdreben hozott ddnftse ellen

- a F1vArosi itAfuebahoz (1OSS Budapest, Matu6
cimzett, de a balassagyatmati Helyi Vehsztesi Bizoftseghoz (2660 Balassaryarmat, Rak6czi
szam) benyijtand6 biros^gi fel1lvizsgehti k'relemmel lehet ehl Agy, hogy az tegkds6bb 2014.
16. napjen 16.00 6r^ig megetuezzen.
A birosegi eleftsban az Agyvedi kepviselet kdtelez'. A jogi szakvizsgevat rendetkez' szem'ly
iigw6di kdpviselet nelkAl is e\erhat A bir6segi feltilvizsgebt irenti k'relem elektronikus
benyiftesa eseten a kerelem beny,jt'j^nak jogi kepvisel6je min1sitett elektronikus ahirasevat htja
Az elektronikus dokumentumkent benyijtott kerelem mell'kleteit oldaht mesobtban elel<tronikus
kell alakitani.

A birhegi elj'ras nem ftrgyi
illet6kfeljegyzesi jog

A

i

ilbtekmentes.

A

e lle n i

at

12.

h6
iigyeben
val6

a kdrelmet.

fomeba

birosegi felallvizsg4lat ininti k'rctem

hryyi

eti meg.

szavazdlap adattaftahenak j6vehagyAsa e eni birosegi felitlvizsgdlati kerelembe

tON 6 nye s s6g e

bizoftseg
16. szem)

a

j ogoNosl at.

sorso/6s

Indokoles:
A

balassagyarmati Helyi Vehs esi hoda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napjen etv'gezte
El6keszit6 RendszedJen l6v1 06. sz^m1 egy6ni vebszt'keritleti 1nkomenyzati k6pviset6
adatainak egyezteteset a telep Es egyeni vehszt6kenileti jel'Ueinek alapdokumentumaival.

Velasztest
szavaz6lap

A HVI a mai napon 2 peldenyban kinyomtatta a ,MINTA" feliraftal e ebtt szavaz'tapot.

A HVB az adatok ellen6zes6t elvegezte, azokat hibettannak hblta 6s a Ve. 162_ S (1) bekezl
Nemzeti Vebsztesi hoda Elndk'nek 25/2014.(tX.08.) szemt utasit'sa 11.) pontjeban

valamint a

alapj^n

sz av az6l apot j 6v 6 h agyta.

A haftrczat a Ve. 44-49. S-ain, a 307/L. S () bekezdes'n, a jogotvoslatrol sz6t6 6j6koztafts
bekezdesen, a 162. S () bekezdesen, a 222. S e) bekezdesen, a 223. 6s 224. S-ain ataput.
JogoNoslatot a Ve. 239. 6s 240.

*a

a

taftalmazhatja benylifiojenak telefaxszAmet vagy etektronikus lev6lcim6t,

nev6t 6s telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet.
2O1

s p)

alapjen biztositoft.

A bizoftseg qjakoztatja a k6relmez6t, hogy a blrosegi felAlvizsgehti k'relemnek taftalmaznia
felAlvizsgeht jogalapj^t, a jogoNoslat beny1jt6jAnak nev't, takcim^t (sz6kherye0 6s - ha
cimet, a bir6s^gi felijlvizsgAtati k^rclem
6zekhelyet6l) el6r - postai
azonositoj^t, ilefue ha a kiiffdlddn
'ftesitesi
616, magyarorsz^gi lakcimmel nem rendelkez6 velaszt'pober
szemelyi azonosit6val, a magyar e ampolgerseget igazol6 okiraanak tipus't 6s szem6t, vagy
vaw m,s szeNezet $eteben a bir6sAgi nyituentaftesba vqteli szemeL A bir6segi

Balassagyatmat,

10.

a

4. szeptember 1 5.

iet'leg

k6zbesit6si

a biros^gi
lakcimdt6l
szemelyi
rendelkezik
szeNezet

kirelem

SZAVAZ6LAP
Helyi onkorm 6nyzati k6pvisel6k vdlasztdsa
2014. okt6ber 12.

PH.

N6gr6d megye

BALASSAGYARMAT 06. sz6mri v6laszt6keriilet
Erv6nyesen szavazni csak 1 ;eliiltretehet!
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