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e gyéni listá s válas ztás szav azó la p j a a dattartalm á n a k j óváh a gyá s á ró l

HATÁno ZAT

Kács Község Helyi YáIasztásí Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és
p o 1 gárme sterek 2 0 1 9. októb er l 3 . napj ar a kitízött v áIasztás ár a

az egyénilistás szava zólap adattarta|mát jóváhagyja.

A szav azőIap -minta a határ o zat me l l ékletét kép ezi.

A szavazőIap adaítartalmanak jóváhagyása tárgyábart hozott haténozat ellen nincs helye
fellebbezésnek.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb aválasztási bizottsághatározatrának meghozatalát követő
napon megétkezzen a megtámadott határozatot hoző Kács Község Helyi Választási
Bizottságához (3424 Kács, Fő út 60.). A bírósági felülvizsgálati kérelmet a váIasztási
bizottság székhelye szerinti ítéIőtáblabíráIja el, legkésőbb a felterjesztését követő napon.

A bírósági felülvizsgálatai kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus
dokumentumként lehet benyújtani, melyet a kérelem benyujtójanak jogi képviselője, yagy a
Ve. 224.§ (5) bekezdésében meghatánozott esetben, a kérelem benyujtója minősített
elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus
dokumentumként nyujtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus
okirati formába alakítj a.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bízoítság mérlegelési jogkörben hozott hatérozata ellen lehet benyújtani. A bírósági
felülvizs gál ati kérel emn ek tartalmazni a kel l

a) a kérelem Ye.223.§ (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyujtójrának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől

(székhelyétől) eltér - postai levelezósi címét,
c) a kérelem benffitójának személyi azonosítőját illetve ha a külftildön élő,

magyarcíszági lakcímmel nem rendelkező válaszíőpolgiár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szewezet vagy más szewezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

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



A bírósági felülvizsgálati ellfuásbar az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyíftány egyszerű másolatának csatolásával - saját
ügyében üg},védi képviselet nélkül is eljarhat. A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények
és bizonltékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására irányadő l,ntaridő jogvesáő, az a határidő
utolsó napjan 16 órakorjar le.

AváIasztási bizottság hatátozatínak felülvizsgáIatára iránluló nemperes eljárásban a feleket
jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Kács Község Helyi Yálasztási Bizottsága a válasúásr eljarásról szőlő 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében biáosított hatáskörében eljéwa a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjárakitűzöttválasztására
az egyéni listás képviselőjelölteket tartalmaző szavazőlap-mintát a Ve. alábbi
rendelkezéseinek figyelembe vételével ellenőrizte és jóváhagyta.

A Ve. 156.§-a alapján az egyéni szavazőlap alap-adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja
meg.

A Ve. 160.§ (1) bekezdése szerint a szavazőlapon a jelöltek a válaszíási bizottság áItaI
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 161.§-a meghatározza, Ilogy a szavazőIapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait
nagybettível, azonos betűtípussal és betűméretben kell felttintetni. A jelölő szewezet jelképét,
húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezní a szavazólapon.

A Helyi YáIasztási Iroda két példányban kinyomtatta és ellenőriúe a,,M[NTTA" felirattal
ellátott - egyéni listás választás szavazőlapját.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel Kács Község Helyi YáIasztási
Bizottsága megtekintette a szavazólap- mintát, melyet hibátlannak talált és jelen határozat
me l lékletek ént j őv áhagyía.

Ahatározat a Ve. 46.§ -ful,I56-I62.§-ain, valamint a Ve. 5. mellékletén alapul.

A jogorvoslat lehetőségérőI, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 222.§ (2)
bekezdésén, 223.§ (1) és (3) bekezdésein, 224.§ és 225.§-ain és 240.§-án alapul. Az
illetékfeljegyzési jogról szóló íájékoztatás az illetékelcről szóló 1990. évi XCru. ffirvény 62..§
(I) bekezdésének s) pontján alapul.
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