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a2023. február 19. napjárakitűzőtt időközi polgármesterválasztás szavazólapja
adattartalmának j óváhagyásáról

A Hantosi Helyi Válasáási Bizottság a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel arra,
hogy korábban valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot
hozott, Úgy hatrároz, hogy a 2023. február 19. napjára kitűzött időközi polgármesterválasáás
szavazőlapjaadattartalmátahatározatmellékletétképezőtartalommal jóváhagyja.

A válasáási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváúlagyásával kapcsolatos hatiározata
ellen nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a szavazőlap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb aválasztási bizottság határozatának meghozatalátkövető napon
megerkezzen a megtámadott hatátrozatot hoző válasáási bizottságltoz. A bírósági
felülvizsgálati kérelmet a Kuria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről
legkésőbb a felterjesáését követő napon dönt.

Indokolás

A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmébenaszavazőlap adattartalmát a választási bizottság hagyja
jővá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele
tár gy áb an határ o zatot ho zott.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a2023.január 9, valamint január l6. napján megtartott
Ülésein valamennyi bejelentett jelölt tekintetében határozatot hozott, valamennyi döntés
jogerőre emelkedett. A bizottság ajelöltek szavazőlapon szereplő sorrendjének sorsolását 2023.
január 16. napjtín szintén ehégezte.

A Nagylóki Közös Helyi Válasáási Iroda előzetes ellenőrzését követően a bizottság elvégezte
a 2023. februar 19. napjára kitűzött időközi polgrármesterválasáás szavazőlapja
adattartalmának vizsgálatát, és megállapította, hogy az a jogszabályoknak, a rendelkezésre álló
iratoknak, valamint a bizottság korábbi döntéseinek megfelel, így azt a rendelkező részben
foglaltak szerint j óváh agyla.

A döntés jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek képezik. A jogorvoslat lehetőségéről a
Ye.240. § rendelkezik.

Hantos, 2023. januátr 25.
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