
Szelevény község Helyi Választási Bizottságának
2512019. (IX.18.) HVB Határozat

A2at9.évi helyi önkormányzativálasztás ,,SZAVAZÓI,XP Polgármester váIasztása

2019. október I3." szavazólap képének és adataínak egyeztetése és jőváhagyása,

A Szelevény Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. naPjára helYi

önkormányzati vá|asztás ,, SZAYAZÓLAP Polgármester választása 2019. október 13"

szav azőIapj át e határ o zat me l lékl ete s zerinti tartal ommal j óváhagyj a.

Ahatározatellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személY,

ioei személyisée nélküli szewezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként

á §regedi ítetotaut,*, oz címzettbírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be az SzelevénY

Kozsóg Helyi Válasáási BizottságánáI (5476. Szelevény, Kossuth L. Út 4. e-mail:

szel evenv (íJ,extern et. ]ru)

A bírósági felülvizsgálat irántí kérelmet úgy
szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen.

kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi
rendelkező személy - szakvizs ga-bizonyítvány
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgátatiráníikérelem elektronikus dokumentumként valÓ benYÚjtása esetén a

kérelem benyújtójáak jogi képviselője minősített elektronikus aláírásáva| Iátja e| a kérelmet.

Az elektronikus dokuméntumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban

elektronikus okirati formába kell alakítani.

Indokolás

Szelevény Község Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 09. naPján kisorsolta a20I9.

október h, napiarauiíuzotthelyi önkormányzativálasztás szavazőlapján a jelöltek sonendjét

és ennek eredményeként meghozta a 23I20I9.(IX.09.) HVB határozatát, a Polgármester

sonendjének megáliap ításéran-em volt szi,ikség, mert egy jelöltet vett a HVB nYilvántartásba.

A Helyi Válasáási lroda a Nemeái Választási Rendszerből kinyomtatta a SzelevénY KÖzség

Helyi Válasaási Bizottság döntései alapján nyilvánlartásba vett jelölt adatait_és egYeztette a

szaiazőIap tartalmáta HÚ-nél benyújtótt választási nyomtatványokkal. A HVI kinYomtatta a

szav azőlip e gy eztető 1 i stát é s ö s szehas onl ította a szav azőIap kép ével.

A HVB a 2 példanyban beterjesztett szavazőIap-mintát hibátlarurak taláIta és azt

,,NvoúreTHAió,, jókesse1 láűa el és valamennyi jelen lévő tagtra aláírásával és

béIy egzőIenyomattal hitelesítette.

A batérozat a váIasztási eljarásról szőLő 2013. évi XXXVI. törvény 162. §-ban foglalt, a

jogorvoslatról szóló tajékoÁxás a222 - 223.§-ban és a240. §-ban foglalt rendelkezésein alaPul

L1,1,Q !-
Cseh János
HVB elnök

képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
egyszení másolatának csatolásával - saját
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Szelevény, 2019. szeptember 18.
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Érvényesen szavazni esak 1 jelöltre lehet!
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Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tolial írt kél e,3ymiást metsző vonallai iehet, például: E u.n' @


