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Határozata

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
önkormányzati

a polgármester-, helyi
képviselők-, és a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választás
szav azőlapj ainak adattartalm án ak j óvá n em hagyásáró l

Helyi Választási Bizottság:
Nyírbogdany Község Helyi Válasáási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a2019. október 13.
napjfua kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek váIasztásán a
polgármester-, helyi önkormányzati képviselők-, és a roma nemzetiségi önkormanyzati
képviselők v álasztás szav azőlapjainak adattartalmát nem hagyj a j óvá.

A

hatfuozatot a helyben szokásos módon a Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal épületében
találhatő (4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.) és a www.nyirbogdany.hu honlapon közzéteszi.

Ahatározat elIen az ügyben az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szewezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Debreceni
ÍterctaaUnoz címzett bírósági felülvizsgtílat irántí kérelmet nyújthat be a Nyírbogdányi Helyi
Válasáási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (4511 Nyírbogdany, Kéki u.
2.), telefaxon:06-421232-02l telefax számon, elektronikus levélben: jegyzo@,nvirbogdany.hu
email címen.

A

bírósági felülvizsgálat irémti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019.
szeptember 19. napján 16 óráig megérkezzen.
A bírósági eljárásban az ijgy ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező
személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljarhat.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a
kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus a|áírásáva|látja el a kérelmet.
Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban
elektronikus okirati formába kell alakítani. A bífósági eljtárás nem tárgyi illetékmentes.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját targyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a
b)

c)

jogszabáIysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott hatétrozatra
hivatkozást,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítésicímét,
a kérelem benyújtójanak személyazonosítőjáí..illetve ha a külftjldön élő, magynországi
lakcímmel nem rendelkező választő polgar nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
Magyar állampolgtírságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szewezet esetében a bírósági nyilvántartása-vételi számát.

A

felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefax szárnáú. vagy
elektronikus levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjrának nevét és telefax szétmát vagy
elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS
A Ve. 162.§-ában foglaltak alapjánaszavazőlap adattartalmátaválasztási bizottság hagyjajóvá
azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvarrtartásba-vétele targyáhanhatérozatot
hozott.

A

Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) a Nemzeti Választási Rendszerből

(a
polgármester-,
helyi
önkormányzati
példányban
kinyomtatta,
a
továbbiakban: NVR) két-két
képviselők_o és a roma nemzetiségi önkormányzatiképviselőkválasztás ,,MINTA" felirattal
és nyomdai verziőszámmal ellátott szavazőIapjait. A HVI összehasonlította a szavazólapok
képeit az NVR-ből nyomtatott szavazőIap egyeztető listával. A Helyi Választási Bizottság a
szavazőlapok adattartalmát ellenőrizte. Az ellenőrzés során formai észrevételeket tett,
mint hogy a lehető legnagyobb betűmérettel legyenek a jelöltek neve és sorszáma feltiintetve
mindharom szav azőIap on.
A helyi képviselők választása szavazőIapjén a26 képviselőjelölt két hasábban van feltiintetve,
a HVB kéri az egyhasábos szavazőlap 1-26 sorsztímig terjedő lista szerú szavazőlap
megszerkesztését a lehető legnagyobb betűmérettel.
A nagyobb betűméretre és sorszámra valamint az egyhasáhos lista szerű szavazőlapta az
esélyegyenlőség miatt van szükség, ugyanis nagyon sok válasáópolgár tájékoződást nagy
mértékbenelősegíti ( idósek, gyengénlátók stb.) Továbbá a nagyobb beíúés sorszámméretet a
szavazőlap sávjai megengedik, akáí kétszer nagyobb betűméret.

Hatérozatát a Ve. 162.§ -a aIapjánhozta meg. A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 222.§ában, 223.§-225.§-ában és a 240.§-zban foglaltak szerirrt történt. Az illetékmentesség az
illetékekről szőlő l990.évi XCIII törvény 33.§ (2) bekezdés 1.pontján alapul.

Nyírbogdány, 2019. szeptember 18.
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