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Iktatószám: Tárgy: szavazólap adattartalmának jóváhagyása

A Békés Városi Helyi Választási Bizottság 12/2022. (VI. 15.) számú határozata

szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

a Békés Városi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a Békés 01. számú egyéni
választókerületi szavazólap adattartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal

jóváhagyja és „NYOMTATHATÓ” jelzéssel látja el.

A határozat ellen a Ve. 240. (1) és (2) bekezdése szerint fellebbezésnek nincs helye. A
választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási
bizottság határozatának meghozatalát követő napon, azaz 2022. június 1 6-án 1 6 óráig
megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági
felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről
legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

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
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.

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.
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A bírósági felülvizsgálati kérelemben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási iroda az ügy összes iratával legkésőbb a
beérkezését követő napon 9 óráig felterjeszti az annak elbírálásárajogosult bírósághoz.

INDOKOLÁS

Békés 01 . számú egyéni választókerületének önkormányzati képviselője 2022. év április hó 4.
napi hatállyal képviselői mandátumáról írásban lemondott. Ezt követően a Bizottság 2/2022.
(IV. 1 3 .) számú határozatával időközi önkormányzati képviselő-választást tűzött ki a békési 1.
sz. választókerületben.

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, és erről tájékoztatja a
jelölő szervezeteket és a független jelölteket.”

A határozat a Ve. 10. -án, 156. -án, 158-161. *-ain, és a 162. -án, ajogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 223-225. ‚ a 227. és a 240. -án alapul.

Békés, 2022.június 15.

‚

Pa1atinis Pál
választási bizottsági elnök

Értesül:
- NVI (rövid úton)
- Irattár

Közzétéve:
- Békés Városi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
- A Hivatal honlapján (http://bekesvaros.hu)
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2. FÜREDI JÁNOS ISTVÁN
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O FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ)
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
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Érvényesen szavazni a Jelölt neve melletti körbe tollal írt L, egymást metsző vonallal lehet, például: ® vagy

RH.

SZAVAZÓLAP
Helyi önkormányzati képviselők választása

2022. június 26.

BÉKÉS
01. számÚ választókerület

Érvényesen szavazni csak I jelöltre lehet!

Hazánk

I SZALKAIIMRE O KÁRPÁTIA KÖR BÉKÉS (KÁRPÁTIA KÖR)


