Hantosi Helyi Választási Bizottság
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
Hantosi Helvi választási Bizottsáe
19 12019. (IX.18.\ határozata
a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek 20t9. október 13. napjára

kitűzött

általános váIasztásának helyi önkormányzati képviselő választási szavaző|apja
adattartalmának jóváhagyásáról

A Hantosi Helyi Választási Bizottság aválasztási eljárásról szólő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmet
űa,
hogY korábban valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántártásba Üt"t. tárgyáhan
határozatot hozott, Úgy határoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármésterek
2019. október 13. naplára kitűzÖtt általános választásának helyi önkormányzati képviselő
választási szavazőlapja adattarlalmát a határozatmellékletét képező tartalommál jóváhagyja.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóválragyásával kapcsolatos határozata
ellen nincs helYe fellebbezésnek. A választási bizottiágnak-'a szavazőiap adattartalmának
jóváhagYásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati
kérelmet úgy kell
benYÚjtani, hogY az legkésőbb a választási bizottság határozatának Áeghoz atalátkövetó

napon
A bírosági
felÜlvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, Áemzeti Választási
Bizottság esetén a KÚria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelernről legkésőbb
a
felterjesztésétkövető napon dönt.

megérkezzen a megtámadott határozatot hoző választási bizottsághoz.

Indokolús

A Ve. 1Ó2. § (1) bekezdése értelmébena szavazőlap adattartalmát aválasztásr bizottság hagyja
jővá azt kÖvetően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba_vétele
tárgYábanhatározatot hozott, A Ve. 3O7lL § (l) bekezdése szerint külön szavazőlap
szolgál az
egYéni listás, az egYéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a fopolgárm-esterválasztásra.

A

a 2OI9. szeptember 9. napján megtartott ülésén
valamennYi jelÖlt tekintetébenltatározatot hozott, valamennyi döntéslágero.e
emelkedett. A
NagYlóki HelYi Választási Iroda által elvégzett előzetes ellenőrzési követően a bizottság
elvégezte a helYi Önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13.
napjárá
kitŰZÖtt általános választásának helyi önkormányiati képviselő választási szavazőlápja
adattartalmánakvizsgálatát, és megállapította, hogy az a jogszabályoknak, a rendelkezésre
álló
iratoknak, valamint a bizottság korábbi döntéseinet mégÉtet így azt a rendelke
ző részben
,
foglaltak szerint jőv áhagyta,
Hantosi HelYi Választási Bizottság

A

dÖntés jogalaPját a, fent megjelölt jogszabályhelyek képezik.
Ye.240, § rendelkezik.

A jogorvoslat lelretőségéről a

tul

Hantos, 2019. szeptember l8.
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