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Tárgy: Polgármester választásra szolgáló szavazólap
adattartalmának jóváhagyása

Füzesgyarmat Város Helyi Választási Bizottsága

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán, a
polgármester választásra szolgáló szavazólapok adattartalmának jóváhagyása tárgyában,
2019. szeptember 18-án megtartott ülésén egyhangúlag meghozta a következő

HATÁROZAT-ot:

45/2019 (IX. 18.) HVB határozat
Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (Ve.) 162 (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Füzesgyarmat városban a polgármester
választásra szolgáló szavazólapot a melléklet szerinti tartalommal

jógyja.

A Helyi Választási Bizottság a határozat meghozatalával egy időben intézkedik a minta
szavazólapon a „NYOMTATHATO” szövegrész elhelyezéséről.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
ellen nincs helye fellebbezésnek. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos
határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be. A HVB szavazólap
adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát
követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági
fetütvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhetye szerinti ftélőtábta bírálja el. A bíróság
a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

INDOKOLÁS

A Ve. 162. (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá
azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában
határozatot hozott.

A Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottság a fenti határnapot követően, a minta szavazólap
rendelkezésre állását követően elvégezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi általános választásári a polgármester választásra szolgáló szavazólap ellenőrzését és
megállapította, hogy abban hiba nem található.
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Tekintettel arra, hogy a szavazólap megfelelt a Ve.-ben meghatározott feltételeknek a HVB azt
a rendelkező részben foglaltaknak megfelelőenjóváhagyta, és intézkedett a minta szavazólapon
a „Nyomatatható’ szövegrész feltüntetéséről.

A HVB határozata a Ve. 162. (1) bekezdésén alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés 1. pontján alapul. A HVB a
jogorvoslat tehetőségéről a Ve. 240. (1) bekezdése alapján tájékoztatta az érintetteket.

A HVB határozatát a Ve. 48. -a szerint közli, valamint a Ve. 49. (2) bekezdése alapja
személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza.
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