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5/2022.(Vll.6.) HVB Határozat
Jászboldogháza település időközi polgármester-választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása

Jászboldogháza község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény
(továbbiakban: ye.) 162. * (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2022. július 17. napjára
kitűzött időközi polgármester választáson Jászboldogháza községben induló polgármester-jelölteket
tartalmazó szavazólap mintapéldányát az e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és
„Nyomtatható”-nak minősíti.
A Jászboldogháza Helyi Választási Bizottság elrendeli a jelen határozat közzétételét Jászboldogháza
Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Jászboldogháza Község Önkormányzata honlapján
(jaszboldoghaza hu).
.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi
személyiség nélküli szervezet a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be
Jászboldogháza község Helyi Választási Bizottságánál.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyen, levélben, illetve elektronikus dokumentumként úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. július 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati
kérelmet személyese vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani,
amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224. ~ (5) bekezdésében 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 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 eljárás nem tárgyi illetékmentes, azonban a bírósági felülvizsgálati kérelem
benyújtóját illeték-feljegyzési jog illeti meg.
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
—

—

lípusM és száiriát, vdgy jelo ú szervezet ~ngy iriás
Szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
sztlrIélydLullusságál lgdzc) O igd’ulválIyáIlak

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati kérelemben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
In do ko lá s

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. ~ (1) bekezdése alapján a helyi választási
bizottság feladata szavazólap adattartalmának jóváhagyása azt követően, hogy valamennyi jelölt
nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) két példányban kinyomtatta a „MINTA” felirattal ellátott
polgármester-jelöltekre vonatkozó szavazólapot. A Helyi Választási Bizottság (HVB) a 2022. július
6. napján megtartott ülésén a HVI által átadott, kinyomtatott szavazólap mintát ellenőrizte és
összehasonlította a rendelkezésre álló dokumentumokkal, valamint a Nemzeti Választási Rendszerből
(NVR) nyomtatott szavazólap egyeztető listával, melyen szerepel a jelöltek szavazólapi sorrendje és a
független jelölés megnevezése.

—

—

A HVB az ellenőrzést követően megállapította, hogy a szavazólap minta a nyilvántartásba vételnek és
a HVB által 4/2022. (Vl.13.) HVB határozatban foglalt sorsolási sorrendnek megfelel, helyesen
tartalmazza a polgármester-jelöltek adatait, a sorsolási sorrendet, valamint a szavazólap minta
megfelel a jogszabályi feltételeknek, ezért a HVB a szavazólap minta adattartalmának helyességét
megállapította, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Jelen határozat a Ve. 10. 5-án, a Ve. 44. 5 (1) bekezdésén, a Ve. 46-47 5-án, és a Ve 162. 5 (1)
bekezdésében biztosított felhatalmazáson alapul.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 240. 5(1) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálati kérelem
benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Ve. 223. 5(1) bekezdésén, 224. 5(1) és (3)-(5) bekezdésein,
225. 5-án, továbbá a Ve. 240. 5(2) bekezdésén alapul.
A bírósági felülvizsgálati kérelemhez kapcsolódó illeték-feljegyzési joggal kapcsolatos tájékoztatás az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. 5(1) bekezdés s) pontján alapul.

Jászboldogháza, 2022. július 6.
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