
 

                     Egyházashollós Község Helyi Választási Bizottságának 
13/2019.(IX. 18.) határozata 

a polgármester választás szavazólap adattartalmának  jóváhagyásáról 
 

Egyházashollós község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdés alapján 

a polgármester választás szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja , és a szavazólap 
minta mindkét példányát NYOMTATHATÓ  jelzéssel látta el. 

A bizottság elrendeli 2019. szeptember 19-án 16 óráig a határozat kifüggesztését az 
Egyházasrádóci  Közös Önkormányzati Hivatal Egyházashollósi Kirendeltség 
hirdetőtáblájára.  
A szavazólap adattartalmát jóváhagyó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.  

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet a Szombathelyi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 
Egyházashollós község Helyi Választási Bizottságánál (9781 Egyházashollós, Kossuth út 11.; 
e-mail: igazgatas@egyhazashollos.hu . Bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy 
levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem 
benyújtójának jogi képviselője, vagy a saját ügyében eljáró, jogi szakvizsgával rendelkező 
személy, minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti 
kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű 
másolatban elektronikus okirati formába alakítja.  
A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalát követő napon megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. A határidő 
jogvesztő. A bíróság felülvizsgálati kérelmet az Egyházashollós Helyi Választási Bizottsága 
székhelye szerinti ítélőtábla ( Győri Itélőtábla ) bírálja el 
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:  

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, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét. 
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. 
A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági 
felülvizsgálati kérelem illetékmentes. 

 

Indokolás 
 

Egyházashollós község Választási Bizottsága 2019. szeptember 18-án elvégezte a  2019. év 
október 13-i települési képviselők és polgármester választás  2019. szeptember 09. napjáig 
bejelentett polgármesterek sorrendjének sorsolását, és meghozta e tárgyban a 11/2019. 
(IX.09.) számú határozatát. A fentiek alapján a Választási Bizottság a részére 2 (kettő) 
példányban átadott Egyházashollós helyi önkormányzati képviselők választása szavazólapot 
leellenőrizte, azt hibátlannak találta, a rendelkező részben foglaltak szerint elfogadta, és 
„NYOMHATÓ” jelzéssel látta el, a Választási Bizottság valamennyi jelen lévő tagja 
aláírásával hitelesítette, lebélyegezte. 
 

E határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162 §-án, valamint a 307/L 
§-án alapul, a jogorvoslati jogot a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222.-
223.§, 240.§ alapján biztosította. 
 
Egyházashollós, 2019. szeptember 18. 
 

          Mesics Éva  SK. 
                                  HVB elnök 


