Dunaalmás Község Helyi Választási

izottsága

2545 Dunaalmás, Almási u. 32.

Szám: DA/i 158-10/2019.
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottság
17/2019. (IX.18.) HVB. határozata
helyi önkormányzati képviselő választás
szavazólapjának jóváhagyásáról
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 162.~-a alapján Dunaalmás községben a települési önkormányzati
képviselők és polgármester 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a helyi
önkormányzati képviselő választás szavazólapjának adattartalmát a jelen határozat 1.
melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
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A Helyi Választási Bizottság a szavazólap-minta mindkét példányát ..NYOMHATÓ~’ jelzéssel
látja el, és a Helyi Választási Bizottság a szavazólapot lebélyegzi és jelenlévő tagjai
aláírásukkal hitelesítik.
A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot
tegye közzé helyben szokásos módon a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási
Kirendeltsége hirdetőtábláján és a www.dunaalmas.hu honlapon.
A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
ellen nincs helye fellebbezésnek.
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, 2019. szeptember 19-én 16
óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó Dunaalmás Község Helyi Választási
Bizottságához (2545 Dunaalmás, Almási u. 32., tel.: ±36 34 450-0 12, fax: 36 34450-015,
email: polgarmesterihivatal~dunaalmas.hu). A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási
bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemról
legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. * (1)
bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt
követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt. illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában
határozatot hozott. A szavazólapok ellenőrzését és jóváhagyását 2019. szeptember 18. napján
kell elvégezni.
A Bizottság az NVR informatikai rendszer által előállított és elektronikus formában
megküldött „Minta” szavazólapot megvizsgálta és megállapította, hogy a „Minta” szavazólap
a vonatkozó jogszabályi feltételeknek tartalmi és formai szempontból is teljes körűen
megfelel. A Bizottság megállapította továbbá, hogy a ‚.Minta” szavazólap és a jelöltek
bejelentésével kapcsolatos iratanyagok vonatkozó adatai teljes körűen megegyeznek. A

jelöltek neveit a ..Minta szavazólap akként tartalmazza, ahogyan a jelölt bejelentésére
vonatkozó E2 megjelölésű dokumentumot kérték a jelöltek. A Bizottság továbbá
megállapította, hogy a ..Minta” szavazólap a jelöltek sorrendjét, a jelöltek szavazólapon
szereplő sorrendjének meghatározásáról szóló 15 2019. (IX.18.) HVB határozattal teljes
mértékben egyezően tartalmazza.
Mindenre tekintettel Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162.~-a alapján
a 2019. október 13. napjára kitűzött
települési önkormányzati képviselő választás szavazólapjának adattartalmát
a jelen
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal
jóváhagyta, rávezette a
..NYOMHATO~ jelzést, majd a szavazólap mintát valamennyi
az ülésen jelenlévő
Bizottsági tag aláírásával látott el és a bizottság lebélyegezett.
-

A bírósági felülvizsgálat benyújtásának lehetőségét a Ve. 240. ~ (1)
(2) bekezdései
biztosítják. Ajogorvoslat benyújtásának módját a Ve. 222-224. *-ai határozzák meg.
A határozat a Fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 156. ~-1 62. @-aiban foglaltakon alapszik.
Dunaalmás. 2019. szeptember 18.
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Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet!

1. CZÉRNA BRIGITTA

O

FÜGGETLEN JELÖLT

2. VARGA LÁSZLÓN~

O

FÜGGETLEN JELÖLT

3. KUN LAJOSZOLTAN

O

FÜGGETLEN JELÖLT

4. BARANYA GÁBOR

O

F ÜGG ETLEN JE Lii LT

5. GESZLER ANITA

O

FÜGGETLEN JELÖLT

6. KOMÁROMI NORBERT

FÜGGETLEN JELÖLT

7. TÖRÖK-HARCSA ALEXANDRA

FÜGGETLEN JELÖLT

8. CZ~RNAZOLTÁNTIBORNÉ

FÜGGETLEN JELÖLT

9. DOMJÁN VIKTOR

FOGGETLENJEL LT

10. VAJAS ZOLTÁN

FÜGGETLEN JELÖLT

11. MAROSGÉZA

FÜGGETLEN JELÖLT
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Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet például:
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