
Iklanberényi Helyi Választási Bizottság
9634 Ikianberény Fő u. 27/A.

10/2019. (09.18.) HVB határozat

Az Iklanberényi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. alapján a határozat mellékletét képező „polgármester
választása” szavazólapot jóváhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott
határozatot hozó választási bizottsághoz. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről
legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell annak a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 223. (3) bekezdés szerinti alapját, benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, 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; tartalmazhatja benyúj tójának telefaxszámát, vagy
elektronikus levélcírnét, illetve kézbesítési megbízottj ának 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.

Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint:
„162. (1) A szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy
valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
(2) 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 föggetlen
jelölteket.
239. A 160. szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni j ogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
240. (1) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos
határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.
(2) 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 megérkezzen a megtámadott
határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási
bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja el.
A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.
307/L. (1) Külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a
polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra.
(2) A nemzetiségi jelölt esetében az egyéni listás, az egyéni választókerületi és a polgármester
választás szavazólapján fel kell tüntetni a nemzetiség megnevezését is.
(3) A nemzetiségi jelölő szervezet kérésére a nemzetiségi jelölő szervezet nevét, rövidített
nevét, a nemzetiségi jelölt kérésére a jelölt nevét a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni a
szavazólapon.
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Iklanberényi Helyi Választási Bizottság
9634 Iklanberény Fő u. 27/A.

A határozata fenti jogszabályi rendelkezéseken alapul, ajogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
224.-ben foglaltakon alapul.

Iklanberény, 2019. szeptember 18.

\ Kálmán Istvánné
rálasztási Bizottság elnök-helyettese
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1. MÉSZAROSNÉ NAGY MÁRIA O FÜGGETLEN JELÖLT
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SZAVAZÓ LAP
Polgármester választása

2019. október 13.

IKLANBERÉNY

Érvényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet!

Érvényesen szavazni a Jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet, például: ® vagy





Iklanberényi Helyi Választási Btzotts ág
9634 Iklanberény Fő u. 27/A.

11/2019. (09.18.) HVB határozat

Az Iklanberényi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) l62. alapján a határozat mellékletét képező „önkormányzati
képviselők választása” szavazólapot jóváhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott
határozatot hozó választási bizottsághoz. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről
legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell annak a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 223. * (3) bekezdés szerinti alapját, benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfbldön 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; tartalmazhatja benyújtój ának telefaxszánát, vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megb ízottj ának 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.

Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint:
„162. (1) A szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy
valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
(2) 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.
239. A 160. szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
240. (1) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos
határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.
(2) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsot atos
határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott
határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási
bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja el.
A bíróság a bírósági felülvizsgálati kéretemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.
307/L. (1) Külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a
polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra.
(2) A nemzetiségi jelölt esetében az egyéni listás, az egyéni választókerületi és a polgármester-
választás szavazólapján fel kell tüntetni a nemzetiség megnevezését is.
(3) A nemzetiségi jelölő szervezet kérésére a nemzetiségi jelölő szervezet nevét, rövidített
nevét, a nemzetiségi jelölt kérésére a jelölt nevét a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni a
szavazólapon.



Iklanberényi Helyi Választási Bizottság
9634 Iklanberény Fő u. 27/A.

A határozat a fenti jogszabályi rendelkezéseken alapul, ajogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
224.-ben foglaltakon alapul.

Iklanberény, 2019. szeptember 18.
r

Kálmán Istvánné
Lyi Választási Bizottság elnök-helyettese
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1. MÉSZÁROS PÉTERNÉ O FÜGGETLEN JELÖLT
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SZAVAZÓLAP
‚ Helyi önkormányzati képviselők választása

2019. októberl3.

IKLANBERENY

Érvényesen szavazni legfeljebb 2 jelöltre lehet!

Érvényesen szavazni a Jelölt be tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet, például: ® vagy




