Mányi Helyi Választási Bizottság
38/2019. (IX.18.) számú határozata
a „Települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választása”
szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról (imprimálás)
A Mányi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2019. október 13-ra kitűzött 2019. évi általános helyi és
nemzetiségi önkormányzati választásokon alkalmazandó „Települési ROMA
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása” szavazólapot a 4. számú
mellékletben szereplő adattartalommal jóváhagyja. A szavazólapminta a határozat
mellékletét képezi.
A Bizottság a szavazólapminta két példányát „NYOMTATHATÓ” jelzéssel ellátta, és
a Bizottság jelenlévő tagjainak aláírásával hitelesítette.
A Bizottság szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról szóló határozata ellen nincs
helye fellebbezésnek, az ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani úgy,
hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő napon – azaz 2019. szeptember
19. napján - 16.00 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó Mányi Helyi
Választási Bizottsághoz (2065 Mány, Rákóczi u. 67.). A határidő elmulasztása
jogvesztő hatályú.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti Győri
Ítélőtábla bírálja el.
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.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, vagy levélben, illetve a
jegyzo@many.hu címre olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani,
amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott
el. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését, a kérelem jogi alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és, ha az értesítési címe eltér lakcímétől (székhelyétől), akkor értesítési
címét, továbbá tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját,
illetve külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a
magyar állampolgárságát igazoló okirat típusának megnevezését és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.
A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem
benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS
A Ve. 162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás értelmében a Bizottság ellenőrizte
Mány települést érintően a 2019. október 13. napjára kitűzött 2019. évi általános helyi
és nemzetiségi önkormányzati választásra a Nemzeti Választási Iroda által előállított
és a Nemzeti Választási Rendszeren keresztül megküldött „Települési ROMA
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása” szavazólap adattartalmát, és
megállapította, hogy az abban foglaltak megegyeznek a jelöltek, jelölő szervezetek
nyilvántartásba vett adataival és a jelöltek sorsolási számával. A Bizottság a
szavazólapmintát hibátlannak ítélte és „NYOMTATHATÓ” jelzéssel látta el,
valamint a jelenlévő tagok aláírásával, és bélyegzőjével hitelesítette, és a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 240. § (1)-(2) bekezdésein, és a 224. § (1) és
(3)-(5) bekezdésein alapul. A határozat a fentieken nevezett jogszabályhelyeken túl a
Ve. 10. §-ában és 46. §-ában megfogalmazottak is figyelembe veszi.
Az illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése
és a 62. § (1) bekezdés s) pontja alapján adtam tájékoztatást.
A Bizottság jelen határozatát a Ve. 49. § (2) bekezdése alapján haladéktalanul
nyilvánosságra hozza.
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