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a
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j 6v 6h ag y As 6 16 I

Az ipolysz^gi Helyi vebsztesi Bizoftsdg a v'laszasi etj6r6sr6t sz6t6 2013. evi xxxvl. t6N6ny

(tov'bbiakban: ve.) 162. s () bekezdeseben biztosttoft jogk,reben eueNa mega apitja, hogy tpotysz\g
'mindenben
telepulas roma nemzetisegi dnkormenyzati kepvisel' vebszas
szavaz6tap
"M\NTA"
megegyezik a jel5ltek 6s jel6l6 szeNezetek 6ltat beny1jtott E3 nyomtatu'nyok adataivat, ezat a
sz a v a z 6 I a p a d atta rta I m et j 6v eh awi a.

A vAlaszt'si Bizottsag a roma nemzetdegi ankorm'nyzati k6pviset6 vehszt\s szavaz6lap ,,MINTA"
mindk peldenyet a ,NYOMTATHATO" jetz'ssel btja et, 6s azt a bizoftsag bgjai ahiresukkat es
be lyeg z6vel h itel eslti k.

A ha6rozat ellen nincs helye fellebbez'snek.
A haarozat ellen az ugyben 5inteft termeszetes 6s /bgi szemely, jogi szemelyiseg netkiiti szervezet
annak meghozataht kAvetd egy napon belAl - jogszabelys'ftasre hivatkozessat, illetue a vebsztasi
bizoftsdg medegelasi jogkoreben hozott dontese ellen - a F,vArosi ltebtaOtanoz ft055 BudaDest.
Mark6 utca 16. szdm) clmzeft, de az ipolysz,gi Hetyi Vetasztesi Bizofts^ghoz (2660 tpotysz\g, F6 0t
36. szem) beny0jtand6 bir's^gi felnlvizsgebti kerelemmel lehet 6tni, 1gy, hogy az tegkes'bb 2019.
szeptember h6 19. napjdn 16,00 6r5ig meg'rkezzen.
A birdsegi elieresban az agwedi kepviselet kAtelez1. A jogi szakvizsgeval rendelkez' szemety sajet
ugyeben Ugwedi kepviselet nelkal is elj^that. A blr6sAgi feltilvizsgeht irenti kerebm elektronikus
dokumentumk6nt val6 beny0fesa eseten a kerelen benyhlajenak jogi kepvisethje min1sitett
elektronikus ahirAseval htja el a karelmet. Az elektronikus dokumentumke beny1jtoft kerebm
mell'kleteit oldalh0 mesohthan elektronikus okrati formeba ke alakitani.
A blr'segi eljAr^s nem Hrgyi i etekrnentes. A blr6segi felulvizsgebt irenti kerelem beny1jt'j^t tArgyi
iileteldeljagyzesi jog illeti meg.

A

szavaz6lap adaftaftahenak j'vAhagy^sa e eni blftsegi felalvizsgelati kerelembe foglalhat1 a
sorso/es fdry6l',yess 6ge elleni jogoNoslat.

Indokoles:
A Helyi V^lasztdsi lroda (HVI)

2019. szeptember h6 17. napjen etu^gezte a Nemzeti VAtaszasi
Rendszeften (NVR) Ev6 roma nemzetis6gi hnkormenyzati k6pvisel' v'laszt^s szavaz'lap adatainak
egyezbteset a telepfiles roma nemzetisagijelaltjeinek alapdokumentumaival.

A HVI a mai napon 2 pedenyban Knyomtafta a ,MINTA" felinftal ellStoft szavaz'lapot.
A HVB az adatok ellendrzeset elvegezte, azokat hibetlannak hlelk es a Ve. 162. S
bekezdeseben
foglaltak alapjen a szavaz6lapot j6vdhaglrh.

()

A ha6rozat a Ve. 4+49. S-ain, a Ve. 321. S 0 bekezdesen, a jqoNoslatr6l sz6rc Ejekoztaqs a Ve.
10. S (3) bekezdesen, a 162. S 0) tukezdesen, a 222. S e) bekezdesen, a 223. 6s 224. S-ain alapul.
Jogorvoslatot a Ve. 239. 6s 240. *a alapjen biztosltoft.

A bizoftseg ffijakoztatja a kerelmezat, hogy a blrosegi felalvizsgehti karelemnek taftalmaznia kell a
blrasegi felalvizsgAlat jogalapjeL a jogoNoslat benyqft6jenak nevet, hkcimet 6zekhely6t) es - ha a
lakclmet6l (sz6khelye6D elter - postai efteslrcsi clmet, a blfisegi felhlvizsgebti kerelem beny(46jenak
szemelyi azonoslbjeL i etve ha a k0lfdlddn eb, magyarorszegi hkcimmel nem rendelkezo
vAlaszt'poqer nem rendelkezik szemelyi azonoslt6val, a magyar e ampoqerseget igazol6 okiratAnak
ffpuset es szemeL vagy jel6l6 szevezet vagy mes szeNezet eseteben a blr1segi nyituenhft^sba veteli
szameL A blr6segifellllvizsgela kAebm tartalmazhatja beny4bdjenaktelefaxszemet vagy elektronikus
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