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Iktatószám: Tárgy: szavazólap adattartalmának megállapítása

Békés Megye 02. sz. OEVB 17/2022. (III. 7.) számú határozata

szavazólap adattartalmának megállapításáról

Békés Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a
továbbiakban: OEVB) a Békés 02. számú országgyűlési egyéni választókerületi szavazólap
adattartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal

jóváhagyja és „NYOMTATHATÓ” jelzéssel látja el.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus
dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselőj e 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
alakítja. A bírósági felülvizsgálatra vonatkozó kérelmet személyesen, levélben (cím: 5630
Békés, Petőfi u. 2.), telefaxon (faxszám: 66/41 1-230) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varoshaza(bekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalát követő napon, azaz 2022. március 8-án 1 6 óráig megérkezzen. A bírósági
felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről
legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy — a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával — saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
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A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási iroda az ügy összes iratával legkésőbb a
beérkezését követő napon 9 óráig felterjeszti az annak elbírálására jogosult bírósághoz.

Indokolás

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

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint „ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását
követően —jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében — megváltozik
a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a
választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, ás erről tájékoztatja a
jelölő szervezeteket és a független jelölteket.”

A határozat a Ve. 10. -án, 40-44. -án, 156. -án, 158-161. -ain, és a 162. -án, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-225. ‚ a 227. és a 240. -án ‚ az illetékről szóló
tájékoztatás az illetékekről szóló 1 990. évi XCIII. törvény 28. (1 ) bekezdésén és a 2. melléklet
XIII. pontjának 8. alpontján alapul.

Bekes, 2022 marcms 7
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‚ Kote1es Zoltan
Bekes 2 szamu OEVB Elnok

Közzétéve:

1. A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
2. A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu, személyes adatok nélkül)
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SZAVAZÓ LAP
Országgyűlési képvíselők választása

2022. április 3.
BÉKÉS MEGYE

02. számú választókerület

Érvényesen szavazni legfeljebb egy jelöltre lehet!
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