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Balassagyarmat veros 07 szem0 velaszt6keriileti dnkorm.tnBati R6pvisel6 vehszas
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j6ve h agyese 16l

A

balassagyarmati Helyi VAlaszt^si Bizottseg a v lasztAsi elj1resrot sz6t6 2013. 6vi
(ovebbiakban: Ve.) 162. S 0) bekezdeseben biztositott jogk'reben etj'Na meg,ttapitja, hoy

varos 07. szem0 velaszt6keriileti

bNeny

kepvisel1 v^laszt^s

mindenben

"MINTA"
megegyezik a jeldltek 6s jel6l6 szeNezetek
'nkormenyzati
6ttal benyijtott E2 nyomtatu^nyok
adataival, ez6ft
ad afta rta tu et j 6ve hagyj a.

szavaz6lap

A Vehslesi

'4" mindkdt

Bizoftseg a,07. szemt eryeni vebszt6kertjleti k6pvise6 vehsztes szavaz6lap
p6lddnydt a ,,NYOMHATO" jelzessel htja et, 6s azt a bizottseg hgjai aairesukkat hitetesitik.
A hatArozat ellen nincs helye fellebbez^snek.

A hatArozat ellen az Ugyben
termeszetes 6s jogi szemety, jogi szem'lyiseg n,tkAti
meghozataht kdvet6 egy napon
'inteftbelitl - jogszab4lysqttqsre hivatkozessal, ittetue a
m'tegel'si jogk1rqben hozott ddnrcse ellen - a Faverosi lt666bt6hoz (1OgS Budapest, Matu6

annak

cimzetL de a balassagyatmati Helyi VelasztAsi Bizoftseghoz (2660 Balassagyarmat, Rek6czi t
sz^m) benyijtandi bir6sAgi felAlvizsgahti k'rclemmel lehet 6tni, Agy, how az tegkes'bb 2014.
16. napjdn 16,00 6rAig meg6*ezzen.
A birosegi elertuban az iigyv6di kepviselet kdtelez1. A jogi szakvizsgeval rendetkez1 szemqly
Agyv6di k4pviselet n'lkAl is elj1rhat. A birosegi felijlvizsgAlat innti k'relem elektronikus
beny'jasa esetdn a kerelem benytft6jenak jogi kepvisel6je mindsiteft etektronikus ahiresevat t6tja
Az elektronikus dokumentumk'nt benyijtott kerelem mellakleteit oldah1 mesobtban etektronikus

ke
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alakitani.

bir'segi eljeras nem ftrgyi ile6kmentes.

etekfeljegyzesijog illeti meg.

A

A

e I le n i

0t

12.

h6
ugyeben
val6
a kerelmet.

fotmeba

bir6s^gi felijlvizsgeht iranti kqrelem

hrgyi

szavaz6lap adaftaftalmAnak j6vehagyesa elteni bir's^gi fel1lvizsgebti karclembe

b Ne nyess6 ge

bizoftseg
16. sz^m)

a

jogoN osl at.

sorso/As

lndokoles:
A

balassagyarmati Helyi Vehsztesi hoda (HVI) 2014. szeptember h6 15. napj1n etv^gezte
El6keszitd Rendszeften l6v, 07. szemi egyeni vehszt6kedjleti Ankomenyzati k6pvisel6
adatainak egyeztetesAt a telepii6s egyeni vehszt6kertjleti jebneinek alapdokumentumaival.

VAlasztAst
szavaz6lap

A HVI a mai napon 2 pqdenyban kinyomtatta a ,M\NTA" feliraftal ell'tott szavaz6lapot.
A HVB az adatok ellen6tzds^t elv6gezte, azokat hibAttannak blefta es a Ve. 162. S (1) bekezl
Nemzefi Vehsztesi hoda Elndkenek 25/2014.(1X.08.) szem1 utasitesa 11.) pontj'ban
sz av azdlapot j 6ve h agyta.

A haterozat a Ve. 44-49. S-ain, a 307/L. S

()

bekezd's'n,

a jogoNoslatr6t

sz6b ftj,koztates

bekezdAsen, a 162. g (1) bekezdqsen, a 222. S G) bekezd6s6n, a 223. 6s 224. S-ain aiaput.

valamint a

alapjan
a

10.

a

s G)

JogoNoslatot a Ve. 239. 6s 240. S-a atapjen biztositott.

A bizoftseg 6j6koztatja a k6relmez6t, how a biros'gi fel1lvizsgehti kqrelemnek taftalmaznia
fetuluizsg^lat jogalapj^t, a jogotvoslat benytftojenak nev6t, takcim't (sz6khelyt) es
- ha

-

(szekhelyetdl) elt6r
postai A1f-sitesi cimeL a birosegi fet1lvizsgebti k,retem benyijt6j6t
azonosibjet illetue ha a kulfblddn 616, magyarorszAgi lakcimmet nem rendelkez, vehszt6pober
szem6lyi azonosit'val, a magyar e ampoberseg igazol6 okiratenak tipus^t 6s sz6m6t, vigy

vagy mas szeNezet eseteben a birosegi nyilventaftesba v^teli szemeL A birosegi felAlviz
taftalmazhatja benytjbjenak telefaxszemet vagy etektronikus lev6tcim6t, ittet'teg k6zbesit6si

nev6t 6s telefaxsz4met vagy elektronikus lev'lcimeL
Balassagyarmat, 201 4. szeptember 1 5.

a bir6segi
lakcimetal
szem6lyi
rendelkezik
szervezet
kerelem
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Helyi onkorm 1nyzati k6pvisel6k vdlasztdsa
2014. okt6ber 12.
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