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Ebes Község Helyi Választási Bizottságának 2019. szeptember 18-i ülésén hozott
határozatárő|

,,Ebes Köaég Helyi Vdlasztási Bizottságdnak 18/2019. QX. 18.) számú HVB határozata

Ebes Község Helyi Válaszíási Bizotísága a választási eljárásról szóló 2013. évi X){XW, tv.

(továbbiakban: Ve.) 162 § (1) bekezdés alapján,

a helyi önkarmányzati képviselővúlgsztős szuvazólapjdnak adatturtalmát jóvúhugyja"

A bizottság elrendeli 2019. szeptember ]9-án 16 óráig a határozat kifúggesztését Ebes Községi
Onkormányzat hivatali hirdetőtáblájára és a www.ebp;_.hu oldalra.
A szavazólap adattartalmát jóváhagyó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
A határazat ellen az üglben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség néllaili szervezet a

Debreceni ftarctaUanoz címzett bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Ebes Község Helyi
Választási Bizottságánál (421] Ebes, Széchenyi tér ]. Tel.: 52/565-048, fax: 52/565-075; e-mail:

j e gyz o " eb e s @t -anline. hu ; ww:w.eb e s. hú.

A bírósági feltilvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elehronikus
dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyítjtójának jogi képviselője, vagy a saját
ügyében eljáró, jogi szakvizsgával rendelkező személy, minősített elektronikus aláírásával látott el.

Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmeí elehronikus dolanmentumként nyújtja be, annak
mellékleteit a kérelmező oldalhii másolatban elehronikus okirati formába alakítja.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatatát követő napon megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. A határidő jogvesztŐ.

A b ír ó s á gi fe l ülv i z s gál at i kér e l e mne k t ar t alm azni a ke ll :

a) a kérelem hivatkozási alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illene ha a kalfoldón élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számót, vagy jelölő szeryezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektroniktts

levélcímét, illetye kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vag1l elektronikus levélcímét,
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az üg,,véd,i képviselet kötelező,

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági

felülviz s gálati kér el em ill etékment e s.



Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXWI. tv. ]62, § (]) bekezdés alapján a helyi választási
bizottság feladata szavazólap adattartalmának jóváhagyása a jelaltek nyilvántartásba vételét

követően. A Helyi Választási Bizottság a mai ülésén ellenőrizte a helyi választási iroda által átadott

szavazólap mintát és az ellenőrzést követően a rendelkező részbenfoglaltak szerint határozott"

Az ittetékrnentességet az illetékelcről szóló 1990. évi XCIII törvény JJ. § (2) bekezdés 1. pontja

biztosítja.
A határozat a Ve. 44. § (1) bekezdésén, 46-47. §-án és 162. (1) bekezdésén, ajogorvoslatról szóló

tájékoztatás aVe" t0. §-án,223. § (l) bekezdésén,224. §-ánés 240. §-őnalapul,

Határiclő: 20}9. szeptember ]8.
Felelős: kazzétételért HVI vezető"

Melléklet : el fo gadott szav aző|ap (MINTA) másol ata

Ebes,2019.09. 18.

Horváth Sándor s. k.
Helyi Y álasztási Bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

Helvi YáIaszté



Éz
E

\
I

PH. l
l
l

l

SZAVAZÓLAP
Helyi önkorm ányzati képviselők választása

2019. október 13.

EBEs

Érvényesen szavazn i legfe ljebb 6 jeltiItre lehetl
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1. BALOGH tÁsztó rüccnttH lttötr

2. Klss tArOsNÉ rüccrnrn lttötr

3. DR. szERzE nÓgtnr gÉm rüccnttnlttötr

4. JAKABATTltA rüccnttn.lrtötl

5. GlszÁRNÉÍzsn rmmn rüccrnrntttötr

6. MEZEItÁszló FlDEsz-MAGyAR potcÁnl szövnsÉc (rlorsz)

xEnrsnÉnyOtttltOKRATA tlÉppÁRr (xOttp)

7. szŰcsNORBERT
FlDEsZ_MAGvAR potcÁnl szövtrsÉe (rt lisz)
rcRsnÉruyOttttOKRATA HÉppÁnr (rlrup)

s. glnÓsÁNDORNÉ FUGGETtEN JELOLT

9. FütöpNÉ DR. KovÁcs BRIGITTA 
O

FUGGETtEN JEtOLT

M/cp{,r,A-i-+r.n.j /,,*r/Í,L- A-*a -'titffi
Érvényesen szavaznia jelölt neve melletti körbe tollal írt UUr, §rÁ metsző vonallal lehet, például: 8 uugu O


