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312019.(1X.18.) HVB h a t 6 r o z a t a
lpolyszitg te/c'pfiI6s polgdrm*ter vAlasztds szavaz6lap adattattal menak

j6vehagyesarol

Az ipolysz5tgi Helyi Valaszt4si Bizoftseg a v^laszt^si euer^sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. t'Neny
(ovebbiakban: Ve.) 162. S () bekezdeseben biztosltoft jogkareben eueNa negelhpitja, hogy lpolyszctg
telep16s pobermester velaszas "MINTA" szavaz6lap mindenben megegyezik a jel1ltek 6s jelAl'
szeNezetek 6ltal benytjtott E2 nyomtatuenyok adataival, ezeft a szavaz6lap adattartalmet
j6vehagyja.

A HVB a poqarmester v'lasz6s szavaz'lap ,M\NTA' nindkt peldenyet a ,,NYOMTATHATO"
jelzessel Etja el, 6s azt a bizoftseg hgjai a6lr^sukkal 6s balyegzovel hitelesitik.

A haarozat ellen nincs helye fellebbezesnek.
A haarozat ellen az ugyben einbft termeszetes 6s /bgi szemely, jogi szemelyiseg nelkuli szervezet
annak meghozataat kavet5 egy napon bel0l - jogszabelysedesre hivatkozessal, illetve a vehsztesi
bizoftseg medegercsi jogkareben hozott dontese etten - a F^verosi [terctablahoz (1055 Budapest,
Mark6 utca 16. szed cimzeft, de az ipolyszagi Helyi valaszftsi Bizoftseghoz (2660 lpolyszag, Fd (rt

36.) beny0jtand6 blrosegi felalvizsgdlati karelemmel lehet 6lni, (tgy, hogy az legkesabb 2019.
szeptember h6 19. napjen 16,00 6raig megarkezzen.
A blr6segi elj'resban az igwedi kepviselet katelez1. A jogi szakvizsgdval rendelkez' szemely sajet
agyeben agwedi kepviselet nekal is euerhat. A blftsegi felalvizsgalat iren kerelem elektronikus
dokumentumkent val6 beny1ftesa esefdn a kerelem benyt$'ienak iogi kepviseldie minositett
elel<tronikus aalres'val btja el a kerelmet. Az eleffironikus dokumentumkent beny,jtott kerelem
me ekbbit oldalhA mdsolatban eleldronikus okirati formeba kell alakftani.
A blr's^gi etj'r4s nem tArgyi illetekmentes. A bifisegi fentuizsgAlat irenti kerelem beny0jt6i6t tdrgyi
illetel<feljegyzdsi jog i eti meg.

A szavaz'lap adaftaftalm'nak j'vehagyAsa e eni bir6s6gi fel lvizsgdlati kerelembe foglalhat6 a

sorsobs t'ruanyessege elleni jogotvoslat.

!-N..ete!-1-g.:

A Hetyi vehsztSsi lroda (Hvl) 2019. szeptember h6 17. napien etu6gezte a Nemzeti vdlasztSsi
Rendszetben (NVR) l6v6 poqermester v'laszfts szavazdlap adatainak egyezteteset a telep'Es
poq e rme sterjel'ltje i ne k al a pdoku ment u maival.

A HVI a mai napon 2 peldenyban kinyomtafta a "MINTA'felimftal 
ell^toft szavazolapot.

A HVB az adatok ellenhEeset eMegezte, azokat hibSflannak taalta es a Ve. 162. S () bekezdeseben
foglaltak alapjen a szavaz6lapot j6vdhagyta.

A hat,rozat a Ve. 4449. gain. a 307/L. S ft) bekezdesen, a jogo\oslatr6l sz6l6 tdj'koztatds a Ve. 10.

S P) bekezdesen, a 162. $ (1) bekezdesen, a 222. S e) bekezdesen, a 223. es 224. $-ain alapul.
Jogo|oslatot a Ve. 239. 6s 240. S.a alapjen biztositott.

A bizoftseg Ejdkoztatja a kerelmez^t, hogy a bir6segi fel4Nizsgebti karelemnek taftalmaznia kell a
birosegi fet(Ivizsgelat jogalapjat, a jogovoslat benyqfi6ienak nevet, hkclmet Gzekhelyet) 6s - ha a
lakclmet^t 6zekhelyet6l) eftet - postai 

'rtesltesi 
cimeL a bir'segifel1lvizsgalati kerebm beny1ircienak

szemetyi azonosft6jet, itletve ha a kuff,lddn eb, magyarorszegi bkclmmel nem rendelkez'
vebszt'poqer nem rcndelkezik szemeryi azonoslt6val, a magyar 

^llampoqerseg't 
igazol' okiratAnak

ffpuset es szAmet, vagy jet,t6 szeNezet vagy mes szervezet eseteben a birdsegi nyilv1ntaftAsba veteli
szemet. A blftsegifelUlvizsgelati kerclem taftalmazhatja benyqjt'jAnak telefaxszAmet vagy elenronikus
bveblmet, illet'leg kezbesftesi megblzoftjenak nevet es blefaxszemet vagy elektronikus bvebimeL

46\ HVB elndk


