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IIVB Határozat

Szelevény Község időközi polgármestel választás szavazólapjának

j

óváhagyásáró]

A Szelevény KöZség Helyi választási Bizottsága a 2019, március 31, napjára kitúZött időközi polgfumester
választás szavazólapját e hat.áIozat mellék]ete sze nti taltalomma] jóváhagyja.

A

határozat ellen a meghozatalát követő íapon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
szemé]yiségnélküii szervezet személyesen, ievélben vagy e]ektronikus dokumentunként a Szegedi
ltélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelnret nyújthat be az Szelevény Község Helyi
Választási Bizottságáná (5476, Szelevény, Kossuth L, út 4, e_mailI szeleveltv?externet,hu)

A bírósági felülvizsgálat ilánti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. máícius 14-én 16,00
óráig megérkezzen,

A

bírósági felülvizsgálati eljárásban az ü§.védi képviselet kötelezó, A jogi szakvizsgával rendelkező
személy - §zakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával saját ügyében üg}.védi képviselet

nélkü1 is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálat iftinti kérelem elektronikus dokumentuíú(éntvaló benyújtása esetén a kérelem
ben)ujtójának jogi képviselóje minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet, Az eleLlronikus
dokumentunként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell
alakítani,

Indokolá§
Sze]evény Község Helyi vá]asztási Bizottsága 2019. február 25. napján kisorsolta a 2019. mlírcius 31,
polgiirmester választás szavazólapján ajelöltek sonendjét ós ennek eredményeként
meghozta a 8/20l9.(IL25.) HvB határozatát,
napjfua kitíízött időközi

A Helyi Választási lloda a Nemezti Választási Rendszerből kinyomtatta a Szelevény Község Helyi
választási Bizottság döntései alapján nyilvántartásba vgtt jelöltek adatait és egyeztette azokat a Hvl-nél
benyújtott választási nyomtatványokkal, majd azt összevetette a sorsolás eredményét tartalmMó
lratározattal. A HvI kiniomtatta a szavazólap egyeztető listát és összehasonlította a szavazólap képével,
A HvB

a 2 példányban beterjesáett szavazólap_mintát hibátlannak találta és azt ,,NYOMIATHATÓ"
jelzéssel látta el és valamennyijelen lévő tagja aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesítette.

A

hatalozat a választá§i eljárásról szóló 2013. évi XXTVI. törvény 162, §-ban foglalt, a jogorvoslatról
szóló tájékoz.atás a 222 - 223,§-ban és a 240, §-ban foglalt rendelkezésein alapul
Szelevény, 2019, mfucius 13.
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