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1212017. (XII.14.) számú Kapolcs - Helyi Választási Bizottsági határozat

A választási bizottság aválasztást eljtárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ye.) t62.

§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljiárva - a 2018. január 7. napléra kihízött települési

önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán - a polgármester és az egyéni listás

képvi s el őj elö ltek szav azőlaplát a mell ékl et szerinti adattartalomm aI j őv ahagyj a.

A választási bizottság megállapítja, hogy a,,MINTA" szavazőlapok mindenben megfelelnek a jelöltek

által benyújtott eredeti dokumentumok adataival. A polgármester és az egyéni listás képviselőjelöltek

szavazőlaplának mindkét ,,MINTA" példínyát,,NYOMHATÓ" jelzéss ellátja el, és azta bizottság tagu
aláírásukkal hitelesítik.

A Helyi Választási Iroda jelen határozatotKapolcs község Önkormányzat honlapján (www.kapolcs.hu),

valamint Kapolcs község Önkormányzatának hirdetőtabl áján teszi közzé.

Ahatározat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Ahatározat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet szemólyesen, levélben
(fenti címre) vagy elektronikus levélben Qegyzo@monostorapati.hu)_hivatkozássa1 bírósági

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, melyet a Győri ÍtetOtaUtano z QOZI Győr, Domb u. 1.) kell címezní.
Ha a bírósági felülvizsgál,at iréntí kérelem elektronikus úton kerül benyujtásra, akkor az elektronikus

dokumentum benyujtójának jogi képviselője vaw a kérelmet benyújtó jogi szakvízsgávaI rendelkező

személy minősített elektronikus aláírásával kell ellátni. A bírósági felülvizsgálat kérelmet úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb ahatározatmegltozatalát követő napon - 2017. december 15-én 16.00

őráig- megérkezzen a Kapolcsi Helyi Választási Bizottsághoz. 
.)

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmazniakell a bírósági felülvizsgálat jogalapját, a jogorvoslat

benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési

címét, a bírósági felülvizsgálati kérelem benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha külfoldön élő,

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a

magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és szétmát, jelölő szervezet vagy más szetvezet

esetében a bírósági nyilvántartásba vételi szárnát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatla

benyujtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és

telefaxszám át vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálat nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálati kérelem benyujtóját tárgy
illetékfelj egyzési j o g illeti meg.
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AszavazőIap adattartalmának jóváhagyásaelleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható a sorsolás

törvényessége elleni j ogorvoslat is.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Választási Iroda elnökének NVV3-20120I1. számú 2017. november 27-én kelt levélben
foglaltaknak megfelelően a mai napon a szavazőlapok imprimálására kerül sor, azaz a nyomdai

előkészítés és jóváhagyás a jelöltek sorrendjének ellenőrzése mellett.

A helyi választásl, iroda az NVR rendszerből két példányban kinyomtatIa a minta szavazőIapot, melyet

a bizottság részére átadott. A bizottság a kinyomtatott polgármesteri-, valamint az egyéni listás
szavazőlap egyeztető listája alapján a szavazőlapok adattartalmát ellenőizte. Abizottság megállapította,

hogy a szavazőlap,,MINTA" hibátlan és aszavazólapokat jóvábagyta.

Ahatározataválasztási eljrárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 135. § (1)

bekezdésén, I37 . §-án és a l56-162.§-án alapul. A helyi választásíbizottság hatáskörét a Ve. 162. § (1)

bekezdése állapítja meg.

Ahatározattal szembeni fellebbezési jogot aYe.240. § (2) bekezdése zárja ki.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a Ve. 44-49. §-ain, a Ve. 162. § (1)

bekezdésén, 222. § (1)- (2) bekezdésén, 223. és 224. §-ain, 225. §-án és a 240. §-án alapulnak, Az
illetékfeljegyzési jog az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése s. pontján alapul.

Kapolcs, 2017. december 14.
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t. mÁRvÁHypÉrrn

Érvényesen §zavazni csak 1 jeIöltre lehet!

rüecrruu lrtötr

z. oörurÉnGyULA FUGGETtEN JELOtT

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metszó vonallal lehet, például: 8, @
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Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöttre lehetl §

1. MÁRTA lsTvÁN tüccnttru lttötr

2. VARGAszllvlA rüccrrtrn lrtön

3. szAszKÓBENEDEK rüccrrtrn tttön

4. sÁRlJÁNOS rüccrrul tttötr

5. HORVÁT|{ tÁsztÓruÉ tUGGETtEN JEtOtT

6. DR.vA§slsTVÁN lüee ntrn tttötr

7. KOCslsCSABA rüecrrtrH trtörr

Érvényesen szavaznia jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet, például: 8, O


