Helyi Választási Bizottság 12/2019. (IX.18.) HVB határozata

Móriegát Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban:Ve.) 162. @-ában foglalt hatáskörében eljárva a szavazólap adattartalmának
jóváhagyása tárgyában meghozta az alábbi
határozatot:
Móriegát Község
Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Móricgáton az egyéni listás
választás szavazólap adattartamát jóváhagyja.
A Ve. 240. *-ában foglaltak értelmében a választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a
szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen bírósági felülvizsgálati
kérelmet úgy kell benyújtani, bogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát
követő napon, azaz legkésőbb 2019. szeptember 19. napján 16.00 óráig megérkezzen a megtámadott
határozatot hozó választási bizottsághoz (6132 Móricgát, Deák F. u. 26/b.). A bírósági felülvizsgálati
kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, azaz a Szegedi Itélőtábla bírálja el. A
bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt.
A ye. 223. ~ (1) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben,
illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi
képviselője vagy a 224. @ (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített
elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus
dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati
formába kell átalakítani.

INDOKOLÁS
A Ve. 162. ~ (1) bekezdése a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyjajóvá azt követően,
hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
Móricgát Község Helyi Választási Bizottsága megvizsgálta az egyéni listás szavazólap adattartalmát,
annak adattartalmát hibátlannak találja, azt „NYOMTATHATO” jelzéssel látja el.
A határozat a Ve. 162. ~ (1) bekezdésében foglaltakon alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve. 223-224. ~-ain, valamint a 240. ~-ában foglaltakon alapul, az illetékmentesség az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. ~ (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Jászszentlászló, 2019. szeptember 18.

