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1/2023. (I. 4.) HVB határozat Tárgy: szavazólap adattartalmának jóvá
hagyása 

Melléklet: szavazólap 

HATÁROZAT 

Kőröstetétlcn Klizség Helyi Víllasztiísi Bizotts:ígn a polgá rmesterek 2023. január 15. 
napjára kilíízött időközi választásán nz egyéni sznvnzólnp nclnttnrtnlmát a melléldet szerint 
hagyja jóvn. 

A határozat ellen nincs helye follebbezésnek. A határozat ellen legkésőbb a meghozatalát 
követő napon az ügyben érintell természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkUli 
szervezel személyesen, levélben vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
dokumentumként a Kúrii1hoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a 
I<öröstctétlen Község Helyi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: HVB) (2745 
Köröstetétlen, Kocséri út 4.; hvb.korostetetlcn@ct!gledph.lrn ). A bfrósági feHllvizsgálat iránti 
kérelmei úgy kel 1 benyújtani. hogy az legkésőbb 2023. jamuh' 5-én 16.00 órfüg megérkezzen. 
A bíróság a bírósúgi feHllvizsg{dati kérelemről legkésőbb a felle1jesztését követő napon dönt. 
Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhlí másolatban 
elektronikus okirnli formábn kell alnk.ítnni. A bírósé\gi elján~s nem tárgyi illetékmentes. A 
bírósági fclillvizsgillat i kérelem beny(titóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

A bírósági feltl lvizsgálati kérelemnek. tartnlmaznia kell: 
a kérelem - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti - alapját; 
a kérelem benyújtójánttk nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét; 
a kérelem benyújtójának személyi azonosftóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező v{1lasztópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 
jelö lő szervezel vagy 1rn\s szervezel esetében a bírósági nyilvántartásba-vétel számát. 

A bírósági feHll vizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízolljának nevét és telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét. 
A bírósági fellilvizsgálati kérelemben új tények ós bizonyítékok is felhozhatók. 

A bírósági fellllvizsgálati elján\sban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával 
renclelkezö személy - a szak vizsga-bizonyítvány egyszerü m;\solatának csatolásával - saját 
ilgyében ügyvédi képviselet nélkül is elj<1rhat. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmében: „ a szavazólap adattartalmát a választási bizoflság 
hag,ja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista 11yilvánlartásba
vétele tárgyában határozatot hozott. " 



Köröstetétlen Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 2022. december 12. 
nappal bezárólag döntött a 2022. december 12-én 16 óráig bejelentett polgármeste1jelöltként 
indulni szándékozó választópolgárok nyilvántartásba vételével kapcsolatosan. A HVB 2022. 
december 12-én elvégezte a jelöltek szavazólapon történő sorrendjének sorsolását. A Nemzeti 
Választási Iroda az HVB fenti döntései alapján, figyelembevéve a Ve. 156. §-át továbbá a Ve. 
5. mellékletét elkészítette az egyéni szavazólap mintát. 

A fentiek alapján a HVB Köröstetétlen telepOlésen a polgármesterek 2023. január 15. napjára 
kitűzött időközi választás{1rn vonatkozó szavazólap min!M a melléklet szerinti 
adattartalommal hagyja jóvá. 

A HVB határozatát a fen ti ek alapjfü1 a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, 
a Ve. 46. §-ára való figyelemmel a rendelkező részben foglal t<1k szerint hozta meg. 

A bírósági felíilvizsgálati kérelem benyújtnsárn a Ve. 223. §-ában, a 224. § (1), (3)-(5) 
bekezdéseiben, a 225. §-nban, valamint n 240. § (J )-(2) bekezdéseiben foglaltak , a jogvesztő 
határidő S7ámítására a Ve. 10. § ( 1 )-(J) hckezdéseihcn fogl<1H nmdelkczésck vonalkoznak. 

Köröstetétlen, 2023. január 4. 

P. H. 


