HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)

Ipolyszdg
HVB h ate roz ata
lpolyszdg telepiilds egyani [is',.s velasztes szavaz6lap adaltartahenak
j6vehagyese16l
32.f2019.(1X.18.)

Az ipolysz^gi Helyi Vebszt^si Bizotts^g a v'laszt'si euer^sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t,Ndny
(tovdbbiakban: Ve.) 162.

S

()

bekezdeseben biztosltott jogkareben eueNa mege apitja, hogy lpolyszog

bbpAEs egyani listas ankormenyzati kepvisel6 vehsiles "MINTA' szavaz6lap mindenben
megegyezik a jel'ltek es jelAl6 szeryezetek eftal benyiljtoft E2 nyomtatuenyok adataival, ez6ft a
szavaz6lap adattaftahet j6vehagyja.

A VehsztAsi Bizoftseg az egyeni fisfts kepvisel6 vehsztes szavaz6lap ,,MINTA" mindket peldenyet

a

,,NYOMTATHATO" jeEessel Htja el, 6s azt a bizoftsAg tagjai aairesukkal 6s belyegz6vel hitelesitik.

A ha6rozat ellen nincs helye fellebbezesnek.
A hahrozat ellen az ilgyben ainteft termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg neku szeNezet
annak meghozatal^t kovet6 egy napon beliil - jogszabelysattesre hivatkozessal, illetve a vebsztAsi
bizottsdg nedegetesi jogkoreben hozoft dontese elten a F'verosi IEbHbHhoz (1055 Budapest,
Marko utca 16. szem) clmzetL de az ipolyszcrgi Helyi Velaszasi BizoftsAghoz (2660 lpolyszog, Fo 0t
36. sz^m) beny jtand6 blr'segi felulvizsgebti kerebmmel lehet ehi, (tgy, hogy az legkas1bb 2019.
szeptember h6 19. napjen 16,00 6reig meg€ftezzen.
A bir'segi eueresban az Ugwedi kepviselet katelez'. A jogi szakvizsgeval rendelkez6 szemaly sajAt
agyeben Agwedi kepviselet nelkal is eljArhat. A bir6segi felalvizsgeht irenfi kerebm elektronikus
dokumentumke val6 beny1ftesa eseten a kerelen beny($6ienak iogi kepviseldie min1slteft
elektronikus alSlr^seval l6tja el a kerelmet. Az eledronikus dokumentumke beny(tjtott kerelen

-

mell'kleteit oldalh0 mAsolatban elektronikus okinti formeba kell alakitani.
A blr'sAgi eueres nem Hrgyi iletekmentes. A blr6sSgi fellilvizsgAlat iren kerebm beny0jt6j6t tdrgyi

i etekfeljegyzesijog i

eti meg.

A szavaz'lap adaftaftahenak j'vehagyAsa e eni blr6sAgi felulvizsgdlati kerelembe foglalhat6
sorso/€s torvenyessage elleni

a

jogo.oslat.

!-@-teL#:
A Helyi V'taszasi lrcda (HVI) 2019. szeptember hO 17. napien eMegezte a Nemzeti Vebszasi
Rendszetben (NVfl Ev6 egyeni list's hnkormenwati kepvisel' vebszas szavaz5lap adatainak
egyeztet4s't a telepiil^s egyeni listes jelbftjeinek alapdokumentumaival.
feliraftal e etoft szavaz6lapot.
A HVI a mai napon 2 peldenyban kinyomtafta a
"MINTA"
A HVB az adatok ellenhrzesfi etuAgezte, azokat hibetlannak blelta es a Ve. 162. S 0) bekezdeseben
foglaltak alapjen a szavaz6lapot j6vahagyta.
A hat^rczat a Ve. 4+49. gain, a 307/l-. S () bekezdesen, a iogoNoslat6l sz6b hi^kozbas a Ve. 10.
q-ain alapul.
5 G) bekezdesen, a 162. S () bekezdesen, a 222. S (2) bekezdesen, a 223' 6s 224
biztosltoft.
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A bizoftseg Hjekoztatja a kerehez6t, hogy a bidsegi felalvizsgebti kerebmnek taftalmaznia kell a
birosegi fetulvizsgew jogalapjet, a jogoNoslat beny1ft6ienak nevet, bkcimet Fzekhelyet) 6s - ha a
takcinat6l (sz6khetyet6l) efter- postai eftesircsi cimet, a bidsegifelhlvizsgalati kerebm beny(ribienak
szem'lyi azonoslt6jeL ietve ha a khlfdldon 616, magyarorszegi bkcimmel nem rendelkezd
vebszt6po\er nem rendelkezik szemelyi azonosit1val, a magyar e ampoQersegAt igazol6 okiratAnak
tipuset es sz'mAt, vagy jelal' szervezet vagy mes szeNezet eseteben a biftsegi nyilvenbftAsba vebfi
szenAt. A blttsAgifeliilvizsgehti kerelem taftalmazhatja benytlt6jdnaktelefaxszemet vagy elektronikus
tev6tctm't, iltet'leg kezbeslt4si negblzoftj'nak nevet 6s telefaxsz^met vagy elel<tronikus bvebimeL
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