VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 11/2019.(IX.18.) határozata
a polgármesterjelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról

A Vadnai Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napjára kitűzött
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, a választási eljárásról
szóló 2013.évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162.§ (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva meghozta az alábbi
határozatot
A Vadnai Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, a Vadna községben
induló polgármesterjelöltek szavazólap-mintájának adattartalmát – a határozat melléklete szerint jóváhagyja és a kinyomtatott szavazólap - minta mindkét példányát „ NYOMTATHATÓ"
jelzéssel látja el.
A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
ellen nincs helye fellebbezésnek.
A határozat ellen a Debreceni Ítélőtáblához címezve az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet
nyújthat be.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet
benyújtani, a HVB székhelyén.
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A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, levélben, illetve elektronikus
dokumentumként úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 21-én
16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet
kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány
egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is
eljárhat. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek elektronikus dokumentumként való
benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5)
bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus
aláírásával látja el a kérelmet. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus
dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmezőnek oldalhű másolatban
elektronikus okirati formába kell alakítania.
A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes.
benyújtóját tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg.
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A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
(székhelyétől) eltér- postai értesítési címét,

és
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c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A
felülvizsgálati
kérelem
tartalmazhatja
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
vagy elektronikus levélcímét.

a
benyújtójának
telefaxszámát
vagy
megbízottjának nevét és telefaxszámát

INDOKOLÁS
A Ve. 162. § (1) bekezdése szerint:
„ (1) A szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy
valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot
hozott."
A Ve. 161.§ -a szerint:
„161. § (1) A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos
betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni.
(2) A jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles
területen kell elhelyezni a szavazólapon.
(3) Ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép
feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és
negyven milliméter széles területen elhelyezni."
A Ve. 307/L § (1) bekezdése szerint:
„Külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az
polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra."
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A Helyi Választási Iroda (HVI) két példányban kinyomtatta a „MINTA" felirattal
ellátott - polgármesterjelöltekre vonatkozó - szavazólapot. A Helyi Választási
Bizottság (HVB) a kinyomtatott szavazólap mintát ellenőrizte és összehasonlította a
rendelkezésre álló dokumentumokkal valamint a Nemzeti Választási Rendszerből
(NVR) nyomtatott szavazólap egyeztető listával, melyen szerepel a jelöltek szavazólapi sorrendje
és a jelölőszervezetek vagy a független jelölés megnevezése. A HVB a szavazólap minta
adattartalmának helyességét megállapította.
A HVB a szavazólap-minta kettő példányát „NYOMTATHATÓ" jelzéssel és aláírásával ellátta.
A határozat a Ve. 46.§-án, 161.§-án, 162.§ (1) bekezdésén, 307/L (1) bekezdésén, míg
a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a 223-224 §ain, és a 240 § (1) és (2) bekezdésén alapul. Az illetékfeljegyzési jog az illetékekről
szóló 1990.évi XCIII. törvény 62.§ (1) s) pontján alapul.
Vadna, 2019.szeptember 18.
Vargáné Farkas Krisztina
HVB elnöke
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