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Hantosi Helyi választási Bizottság
18/2019. (IX.18.) határozata

a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjárakitűzőtt
általános választásának polgármester választási szavazőlapja adattartalmának

jóváhagyásáról

A Hantosi Helyi Választási Bizottság aválasztási eljárásról szőlő 2OI3. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel árra,
hogy korábban valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba vétele tárgyában
határozatot hozott, úgy határoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármósterek
2019. október 13. napjára kitűzött általános választásának polgármester választási szavazólapja
adattartalm át a határ o zat mel l ékl e tét kép ezö tartal ommal j óváhagyj a.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
ellen nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb aválasztási bizottság határozatának meghozatalátkövető rrapon
megérkezzen a megtárnadott határozatot hoző választási bizotLsághoz. A biróiági
felÜlvizsgálati kérelm et aválasztási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási
Bizottság esetén a Kúria bíráIja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a
felterjesztését követő napon dönt.

Indokolds

A Ve. l62. § (l) bekezdóse értelmében a szavazőlap adattartalmát aválasztási bizottság hagyja
jővá azt kÖvetően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista rryilvárrtartásba_vétele
tárgYában határozatot hozott. A Ve. 307lL § (l) bekezdése szerint külön szavazőlap szolgál az
egYéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a fopolgárméster-
választásra.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 9. napján megtartott ülésén
valamennyi jelÖlt tekintetében határozatot hozott, valamennyi döntés jogerőre emelkedett. A
Nagylóki Helyi Választási Iroda által elvégzett előzetes ellenőrzést követően a bizottság
elvégezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 20l9. október 13. napjárá
kitŰzÖtt általános választásának polgánnester választási szavazőlapja ad,attartalmának
vizsgálatát, és megállapitotta, hogy az a jogszabályoknak, a rendelkezésre álló iratoknak,
valamint a bizottság korábbi döntéseinek megfelel, igy azt a rendelkező részben foglaltak
szerint jóváhagyta.

A dÖntés jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek képezik. A jogorvoslat lehetőségéről a
Ye.240. § rendelkezik,
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Hantos, 2019. szeptember 18.
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Érvényesen szavazni csak 1 Pltiltre lehet!
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ErvénYesen szavazni a jelÖlt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet, például: 8 uunv O
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