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Földeák község HeIyi Választási Bizottságának 2019. szeptember í8. napján
tartott üléséről

27 12019.(1X.1 8.) HVB hat.
Tá rgy : Pol g á rmester vá lasztás szav azőlapja adatta rta má n a k j óváhagyása

HATÁRozAT

Az Földeáki Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választási eljárásról szóló
2013" évi XXXV|. törvény 162. s (1) bekezdésében (a továbbiakban: Ve') kapott ha-
táskörében eljárva a polgármesÍer választás szavazólapjának adattar7almát a
jelen határozat mellékletét képező szavazolap-minta szerinti tartalommat jóvá-
hagyja.

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Jelen határozat ellen az Ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyi-
ség nélkÜli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Szegedi ítélőtáblának (6721
Szeged, SÓhordó u 5.) címzett, de az Földeáki Helyi Választási Bizottságnál (6922
Földeák, Szent László tér 1^ e-mail: foldeak@foldeak.hu) előterjesztett bírósági felÜl-
vizsgálati kérelmet nyújthat be.
A felijlvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésobb a választási bizott-
ság határozatának meghozatalát követó napon - azaz2019. szeptember 19-én 16.00
óráig - megérkezzen. A határidő jogveszto'
A bírÓsági felulvizsgálati kérelmet személyesen Vagy levélben, illetve olyan elektroni-
kus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képvise-
lóje vagy a kérelmet benyújtó, jogi szakvizsgával rendelkező személy minősített
elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírÓsági felÜlvizsgálat iránti kérelem elektroni-
kus dokumentumként kerÜl benyújtásra, annak mellékleteit oldalhű másolatban elek!
ronikus okirati formába kell alakítani'

A bírósági felÜlvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási eljá_
rásról szóló 2013. évi XXXV|. törvény (a továbbiakban: Ye.) 223. s (3) bekezdése
szerinti alapját; a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lak-
címétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét; a kérelem benyújtójának szemé-
lyi azonosítóját, illetve ha a kÜlfÖldön élo, magyarországi lakcímmel nem rendelkezo
választÓpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát
igazolÓ okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet ese-
tében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírÓsági felÜlvizsgálati kérelem tartalmazhat1a benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét

A bírÓsági felÜlvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
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A bírÓsági felÜlvizsgálati eljárásban az Ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizs-
gával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csato-
lásával - saját Ügyében Ügyvédi képviselet nélkÜl is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes, a bírósági felülvizsgálat iránti kérelenl
benyújtÓját tárgyi illeték feljegyzésijog illeti meg.

lNDoKoLÁs

A Ve. 5' melléklete megállapítja az egyéni szavazolap adattartalmát' E szerint az
egyéni szavazolap tartalmazza a ,,szavazÓlap'' megjelölést, a bélyegzőlenyomat elhe-
lyezésére szolgálÓ terÜlet megjelölését a szavazőlap bal felső sarkában, a választás
megnevezését, a szavazás napját, a választókerület megjelölését, annak megjelölé-
sét, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a jelölt sorszámát, a jelölt nevét, a
szavazásra szolgálÓ kört, a jelölő szervezet nevét Vagy a ,,fliggetlen jelölt'' megneve-
zést, az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.

A Ve. 158. s ()-(2) bekezdése kimondja, hogy közös jelölt esetén a szavazilap a
jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezet nevét tarilalmazza, a szava-
zólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szÜrke-
árnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a szavazólap adattartalmának jóváha-
gyását megelőzően kéri.

A Ve. 156' s (2) bekezdése értelmében a több utÓnévvel rendelkező jelölt kérheti,
hogy a szavazolap csak az egyik utÓnevét tarlalmazza. A jelöltek ezirányú kérelmei,
amelyeket bejelentésÜkkor tettek meg, a szavazolapon átvezetésre kerültek.

AVe. 160' s (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bi-
zottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 160. s (3) bekezdése szerint,
ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba,
vagy abbÓl törölnek, a szavazolapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszo-
nyított sorrendje nem változik, a szavazőlapon a jelölteket, listákat folyamatos sor-
számozással ellátva kell feltÜntetni'

A Ve. 161. s (1)-(3) bekezdése alapján a szavazőlapon a jelöltek, jelölő szervezetek
adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni. A jelolő
szervezet jelképeit hÚsz milliméter magas és negyven milliméter széles terÜleten kell
elhelyezni a szavazólapon' Ha a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezetek
több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz millimé-
ter magas és negyven milliméter széles terÜleten elhelyezni.

A Ve. 162. s ()-(2) bekezdése kimondja, hogy a szavazólap adattartalmát a válasz-
tási bizottság hagyja jővá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelöÍt, illetve lista
nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. Ha a szavazilap adattartalmá-
nak jóváhagyását követően _ jogorvoslati döntés Vagy a nyilvántartásból való törlés
kÖvetkeztében - megváltozik a szavazilap adattartalma, a választási bizottság újabb
jóváhagyására nincs szÜkség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezeté-
séről a szavazÓlapon, és errol tájékoztat1a a jelölő szervezeteket és a fÜggetlen ielöl-
teket.
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A Helyi Választási Bizottság valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba_vétele tár-
gyában határozatot hozott, ezen határozatok jogerósek.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 160. s (1)-(2) bekezdés szerinti sorsolást megtar-
totta, és - jogerős 2512019'(lX'9')HVB határozatával megállapította a szavazőlapon a
polgármesterjelöItek sorrendjét, a jelöltek a szavazólapon ezen határozatnak megfe-
lelo sorrendben szerepelnek.

A Helyi Választási Bizottság a szavazÓlap adattartalmát megismerte és megállapítot-
ta, hogy az a jogszabályi előírásoknak és a Helyi Választási Bizottság korábbi dönté-
seinek megfelel, erre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott, és a szavazőlap adattartalmát jóváhagyta.

A határozat a Ve. 156-'í62. $-án alapul, a Helyi Választásí Bizottság hatáskörét a Ve.
162. s (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési jogot a Ve. 240. s (1) bekezd ése zárja ki. A bírÓsági felülvizsgálati ké-
relem benyújtására vonatkozÓ rendelkezések a Ve. 222. s ()-(2) bekezdésén,223-
225. $-án és 240' $-án alapulnak.

A bizottság a határozatot a HelyiVálasztási lroda útján nyilvánosságra hozza.

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk.
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk.
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Érvényesen szavaznia jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet, például: 8 u.nv @


