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a polgármester-válas ztás szav azőlapja adattartalmának j óváhagyásáról

HATÁno ZAT

Kács Község Helyi Yálasztásí Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napjara kitrizött választására

a polgármester-válas ztás szavazólap adatt arta.rmát jóváhagyja.

Aszavazőlap-mintaahatározatmellékletétképezi.

A szavazőlap adattartalmának jőváhagyása tárgyában hozott hatfuozat 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 aváIasztási bizottság határozaténak meghozatalát követő
napon megérkezzen a megtámadott hatfuozatot hoző Kács Község Helyi YáIasztási
Bizottságáútoz (3424 Kács, Fő út 60.). A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási
bizottság székhelye szerinti ttélőtáblabíráIja 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, vagy a
Ve. 224,§ (5) bekezdésében meghatározoti 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 felülvizsgáIati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a váIasztási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott hatátozata ellen lehet benffitani. A bírósági
felülvizs gálati kérelemnek tartalmaznia kell

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

(székhelyétől) eltér - postai levelezési címét,
c) a kérelem benyujtójának személyi azonosítőját illetve ha a külftildön éIő,

magyarországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgar nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgarságát igazolő okiratának típusát és szátmát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számáí..

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának te|efaxszérnát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízotíjénak nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.



A bírósági felülvizsgálati eljárásban az üglvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszení másolatának csatolásával * saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények
és bizonyítékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benffitásara irányadó hataridő jogvesztő, az a hxaridő
utolsó napján 16 órakor jrár le.

AváIasrtási bizottság határozaténak felülvizsgáIatára irányuló nemperes eljárásban a feleket
jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzésijog illeti meg.

INDOKOLÁS

Kács Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló ZO\S. avi XXXW.
törvény (továbbiakban: Ve.) ]62. § (I) bekezdésébenbiztosított hatáskörében eljáwa a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjárakitílzöttválasúására a
polgármestetváIasztás szavazőIap-miríáját a Ve, alábbi rendelkezéseinek figyelembe
vételével ellenőrizte és j óváhaglta.

A Ve. I56.§-a alapjan az egyéni szavazőIap alap-adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja
meg.

A Ve. 160.§ (1) bekezdése szerint a szavazőlapon a jelöltek a váIasztásí bízottság áItal
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 161.§-a megfatározza, hogy a szavazőlapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait
nagybetúvel, azonos betűtípussal és betíiméretben kell felttintetni. A jelölő szervezet jelképét,
húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon.

A Helyi Választási Iroda két példanyban kinyomtatta és ellenőriúe a,,MINTA" felirattal
ellátottpolgármester-válaszíásszavazőlapját.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel Kács Község Helyi Yálasztási
Bizottsága megtekintette a szavazólap-mintát, melyet hibátlannak talált és jelen határozat
mell ékl etek ént j őv áhagyta.

AhatározataVe. 46.§ -án, ]56-]62,§-ain,valamint aVe. 5. mellékletén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásanak feltételeiről való tájékoztatás a Ve. ]0.§ (]) és (3) bekezdésein, 222.§ (2)
bekezdésén, 223.§ (1) és (3) bekezdésein, 224.§ és 225.§-ain és 240.§-án alapul. Az
illetékfeljegyzési jogról szóló tájékoúatás az illetékelcről szóIó 1990. évi XCilI. törvény 62..§
(I) bekezdésének s) pontján alapul.
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