A Helyi Választási Bizottság
94/ 2OL9. (lX. 18,) határozata
szavazólap adatta rtal mának jóváhagyásáról
( 10. szómú egyénivőlasztókerület )

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Ózd város 1O. számú egyéni választókerületében a,,Helyi önkormányzati képviselők
választása" megnevezésű szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:
A HelyiVálasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Ózd város 10, számú egyéni választókerületében a ,,Helyi 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 kérelmet nyújthat be a Helyi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: HVB)
úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16,00 óráig megérkezzen. A határidő 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 kérelmező esetében a kérelem benyújtója - minősített elektronikus
aláírásával látott el, Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja
be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a kérelem választási eljárásról szóló 201-3. évi XXXVl. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítésicímét,

a kérelem benyújtójának

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 kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

A bírósági felülvizsgálat iránti kéreIem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzésijog illeti meg,

lndokolás
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.
és 5. mellékletében meghatározottaknak.

]_61. §-ában, a

307/L.§ (1) bekezdésében

A HVB a szavazólap-mintát,,Nyomtatható" jelzéssel ellátta, azt valamennyi jelenlévő bizottsági
a lá

tag

írta.

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött

A határozat a Ve.

156.§-án, ].58-161.§-ain, a 1,62 § (1) bekezdésén,a 307/L.§ (1) bekezdésén,
valamint 5. mellékletén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás aYe.223. §-án, a 224.§ (1) és (3)(5) bekezdésein, a 225. §,án valamint a 240 §-án alapul, A határidő számítására a Ve. ].0. §-ában
fogla lt rendelkezések vonatkoznak.
Az illeték fizetéséről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 62.§ (1) bekezdés
s) pontján alapul.

Ózd, 2O\9. szeptember 18.
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