
A Helyi Választási Bizottság
96 l 20L9. (lX.].8.) határozata

szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról
( telepÜlési roma nemzetiségi önkormónyzati képviselők választdsa )

A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők z}tg, évi általános
választásán Ózd városban a ,,Települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választása,,
megnevezésű szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános
választásán Ózd városban a ,,Települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választása,,
megnevezésű szavazólap adattartalmát a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, a Debreceni Ítélőtáblához címzett
bírósági felÜlvizsgálati l<érelmet nyújthat be a Helyi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: HVB)
ÚgY, hogy az |egkésőbb 2019. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen, A határídő jogvesztő.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, levélben (3600 Ózd, Városház tér 1.), illetve
elektronikus levélben (ozd@ozd.hu) olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a
kérelem benyújtójának jogi képviselője - vagy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül eljáró jogi
szakvizsgával rendelkező l<érelmező esetében a kérelem benyújtója - minősített elektronikus
aláírásával látott el, Ha a bíróságifelülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja
be, annak mellél<leteit a l<érelmező oldalhű másolatban elektronikus okiratiformába alakítja.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia l<ell:

t a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXV|. törvény (a továbbiakban: Ve") 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lal<címétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,

a kérelem benyújtójánal< személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
államPolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásába-vétel számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

A bírósági felÜlvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzésijog iIleti meg



Indokolás

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt
követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba vétele tárgyában
határozatot hozott.

A HVB a szavazólap mintát tartalmilag és formailag ellenőrizte. Az ellenőrzés során megállapította,
hogy azon a jelöltek a bejelentett adattartalommal, a Ve. 160. § (1) bekezdése alapján kisorsolt
sorrendben szerepelnek. A szavazólap minta megfelel a Ve. 161. §-ában, 321.§-ában és 5.

mellékletében meghatározottaknak.

A HVB a szavazólap-mintát,,Nyomtatható" jelzéssel ellátta, azt valamennyi jelenlévő bizottsági tag
a |á írta.

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött

A határozat a Ve. 156.§-án, 158-161.§-ain, a 1,62 § (1) bekezdésén, a 32]..§-án, valamint 5.
mellékletén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ye.223. §-án, a 224. § (1) és (3)-(5)

bekezdésein, a 225. §-án valamint a 240 §-án alapul. A határidő számítására a Ve. 10. §-ában foglalt
rendelkezések vonatkoznak.

Az illeték fizetéséről szóló tájékoztatás az illetékekrőlszóló 1990. éviXClll. törvény 62.§ (1) bekezdés
s) pontján alapul.
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SZAVAZÓUP
Települési ROMA nemzetiségi ön kormányzati képviselők választása

2019. október 13.

Érvényesen szavazni legfeljebb 5 je!öltre lehet!
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1. BERK! tAJ05 ROMA POLGÁRJOGl MOZGAtOM B.-A.-Z. MEGYEl szERvEzETE
(RPM)

z. cznxónnORÁsHÉ "LUNG0 DROM,0nszÁcos ctcÁHy ÉRorxvÉotttul És
potcÁnt szövrrsÉc (Luttco onom)

:. mlxó tÁsztó Roun potcÁRtoGt MOZGAIOM B.-A._Z. MEGYEl sZERVEZETE
(RPM)

NEMzETl Rotun összrrocÁs

5. KOCslslsrvÁn tlATAt ROMÁK 0nszÁcos szövrrsÉcE (FIROSZ)

FlRo§z

0. trnOvRl ÉvR rtRrnt non,tÁr oRszÁcos szövn5ÉGE (FlR05z)

Rosz

s. vÁRnotrzstr

z. xórRlnmpÁn
,LuNG0 

DROM, OBszÁGOs 0GÁNy ÉRorxvÉoruut És
potcÁRt szövrrsÉc (Lullco oRotvt)

nouR potcÁnlo6l MOZGAtOM B._A.-z. MEGyEl szERVEZETE
(RPM)
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;&".
ffi,
§frlíi§&"d \
'W §§§íiíl §€fi**,sW ó§§if§§s$§

nru"\,§)



9, otÁH KRISZTúN
,tUNGo 

DROM" 0RszÁG05 (|GÁNY ÉRorxvÉOrtNl És
pOLGÁRl szövrrsÉc (LuNG0 DROM)

10. HARKÁLYVlLMOs
nomn potcÁnloGl MOZGAtOM B.-A._z. MEGyEl szERvEzETE

(RPM)

11. KOCsIsANDRÁS (197l) rtRrRt nomÁx oRszÁcos szövrrsÉct (rtRosz)

FtRo§z

12. cAKÓANDRÁS
,tuNGo 

DROM" oRszÁcos ctcÁHy ÉnorxvÉoruul És
polcÁnl szövnsÉc (LuNG0 DROM)

13, oLÁHNÉ CzlNKA TIMEA MÁRIA
,luNGo 

DROM" onszÁcos ocÁHy ÉnOrrvÉOrul És
porcÁnl szövrrsÉc (LUNGo DROM)

14. sEREsGÉzA
BOMA pOLGÁBJOGl MOzGAtOM B.-A.-z. MEGvEl szERvEzETE

(RPM)

15. KOCSI5ANDRÁS (1993) tlATAt BOMÁK 0RszÁcos szövrrsÉGE (FlROsz)

FlRosz

i6. KOCsls GRÉTA MÁRIA rlntll nomÁx onszÁcos szövrrsÉcr (rlnosz)

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet, példáu|, 8 *gy O


