KIVONAT
Ótotoeari HelyiVálasztási Bizottság 20'l9. szeptember 18. napján készÜlt üléséről.
16/20íg.(lx.18.) HVB hat.
választás szavazólapja adattartamának jÓvá hagyása

Tá rgy : Pol gá rmester

HATÁRozAT

a 2019. október 13. napjára k|tűzött helyi
képviselők és polgármesterek választásán a választási eljárásról szőlő 2013.
évi )üXVl. törvény 162. s (1) bekezdésében(a továbbiakban: Ve.) kapott hatáskörében
eljárva a polgármesÍer váIasztás szavazóIapjának adattartalmát a jelen határozat
m e I l é k I etét ké p ez ő sz av az ó l a p - m i nta sz e ri nti ta rta l o m m a I j óv á h a gyj a.

Az

Óföldeáki

önkormányzati

Helyi Választási Bizottság

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
Jelen határozat ellen az Ügyben érintett természetes és jogi személy' jogi személyiség
nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Szegedi ítélotáblának (6721.Szeg9d,
SóhordÓ u 5 ) címzett, de az oföldeáki Helyi Választási Bizottságnál (6923 ofoldeák,
Bajcsy-Zs' E' u' 2., e-mail: hivatal.ofoldeak@gmail'com) előterjesztett bírÓsági felülvizsgálati
kérelmet nyújthat be. A felÜlvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon - azaz2019' szeptember 19én 16"00 óráig _ megérkezzen. A határidő jogvesztő.
A bírósági felÜlvizsgálati kérelmet személyesen Vagy levélben, illetve olyan elektronikus
dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője Vagy a
kérelmet benyújtó, jogi szakvizsgával rendelkező személy minősített elektronikus aláírásával
látott el.

Ha a bírÓsági felÜlvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként kerÜl benyújtásra,
annak mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani'

A bírósági felÜlvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási

eljárásról
szőló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223' s (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 a
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 nyilvántartásba-vételi számát.

A

bírÓsági felÜlvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyÚjtójának telefaxszámát Vagy
elektronikus levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.

A bírósági felÜlvizsgálati kérelemben Új tények és bizonyítékokis felhozhatók.
bÍrÓsági felÜlvizsgálati eljárásban az ugyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy _ a szakvizsga-bizonyítvány egyszerúl másolatának csato|ásával _ saját
ügyében ugyvédi képviselet nélkÜl is eljárhat.

A

A bírÓsági eljárás nem tárgyi illetékmentes, a bírÓsági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját
tárgyi illeték feljegyzésijog illeti meg.
INDOKOLAS

2

A Ve. 5. melléklete megállapítja az egyéni szavazilap adattartalmát' E szerint az egyéni

szavazolap tartalmazza a ,,szavazőlap" megjelölést, a bé|yegzőlenyomat elhelyezésére
szolgáló terület megjelölését a szavazőlap bal felső sarkában, a választás megnevezését, a
szavazás napját, a választókerület megjelölését, annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet
érvényesenszavazni, a jelölt sorszámát, a jelölt nevét, a szavazásra szolgáló kört, a jelölő
szervezet nevét Vagy a ,,fÜggetlen jelölt'' megnevezést, az érvényesszavazat formájára
vonatkozó tájékoztatást.

A Ve. 158. s (1)-(2) bekezdése kimondja, hogy közös jelölt esetén a szavazölap a jelölt

állításában részt vevő valamennyijelölő szervezet nevét tartalmazza, a szavazilapon fel kell
tüntetni a jelÖlő szervezet rövidített nevét, illetve jelképénekszürkeárnyalatos képétis, ha azt
a jelöló szervezet a szavazolap adattartalmának jóváhagyását megelőzően kéri.

A Ve. 156. s (2) bekezdése értelmébena több utónévvel rendelkezó jelölt kérheti, hogy a
szavazólap csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelöltek ez irányÚ kérelmei, amelyeket
bejelentésükkor tettek meg, a szavazÓlapon átvezetésre kerttltek.

A Ve' 160' s (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság
által kisorsolt sorrendben szerepelnek' A Ve. 160' s (3) bekezdése szerint, ha a sorsolást

követően valamely jelöltet vagy listát nem Vesznek nyilvántadásba, vagy abból törölnek, a
szavazólapon szereplő jeloltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik,
a szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltÜntetni'

AVe.

161. s (1)-(3) bekezdése alapján aszavazolapon a jelöltek, jelöló szervezetek adatait
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni. A jelolő szervezet jelképeit
húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon.
Ha a kozös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetésétkérik a
szavazólapon, azokat egyuttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles
tertileten elhelyezni.

a

szavazólap adattartalmát a választási
bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista
nyilvántartásba_vétele tárgyában határozatot hozott' Ha a szavazilap adattartalmának
jóváhagyását követően jogorvoslati döntés Vagy a nyilvántartásból való törlés
következtében - megváltozik a szavazilap adattartalma, a választási bizottság újabb
jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodlk a változások átvezetéséről a
szavazőlapon, és errol tájékoztat1a a jelöló szervezeteket és a független jelölteket.

A Ve.

162.

s

(1)-(2) bekezdése kimondja, hogy

Helyi Választási Bizottság valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában
határozatot hozott, ezen határozatok jogerősek.

A

A Helyi Választási Bizottság a szavazilap adattartalmát megismerte és megállapította, hogy
az a jogszabályi előírásoknak és a Helyi Választási Bizottság korábbi döntéseinek megfelel,
erre tekintettela HelyiVálasztási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott,
és a szavazilap adattartalmát jóváhagyta.

A határozat a Ve. 156-162. $-án alapul, a Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 162. $
(1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési jogot a Ve. 24o. s

('1)

bekezdésezárja ki. A bírósági felulvizsgálati kéretem
s (1)-(2) bekezdésén,223-225. $-án és

benyújtására vonatkozó rendelkezések a Ve' 222'
240. $-án alapulnak.

A bizottság ahatározatot a HelyiVálasztási lroda útján nyilvánosságrahozza.

-:J
l

Kmf.

AsáalosEszter Zsuzsanna sk.

Zoppéné'Rutai lldikó sk.
HVB elnökhelyettes

HVB elnöke

Mezeiné Bergesz Gabriella Évask.
HVB tag

Fekete Gabriella sk.
HVB tag'

Elekné Koncz Edina, sk.
HVB tag
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SZAVAZOLAP
Polgá rmester vá lasztása
2o1g.október

P. H.

13.

Érvényesenszavaznicsak 1 |elöltre lehet!
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Érvényesenszavazni

a

jelölt neve melletti körbe to'llal írt két, egymást metsző vonallal lehet, például:

8

uun'

@

