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LÁDBESENYŐI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
20/2019.ÍIX.18.) határozata 

a települési lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólap-mintája
adattartalmának jóváhagyásáról

A Ládbesenyői Helyi Választási Bizottság a lengyel nemzetiség 2019. október 13. napjára 
kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdéseiben meghatározott hatáskörében 
eljárva meghozta a következő

h a t á r o z a t o t :

A Ládbesenyői Helyi Választási Bizottság a lengyel nemzetiség 2019. október 13. napjára 
kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán a határozat mellékletét képező - a 
települési lengyel nemzetiségi önkormányzati választásra .vonatkozó- -..szavazólap^minta —. 
adattartalmát -a határozat melléklete szerint- jóváhagyja és a kinyomtatott szavazólap-minta 
mindkét példányát „NYOMTATHATÓ” jelzéssel látja el.

A határozat ellen a Debreceni ítélőtáblához címezve az ügyben érinett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ládbesenyői Helyi Választási Bizottságnál kell benyújtani 
(3780 Ládbesenyő Kossuth L. út 64.), telefax:48/525-115, e-mail:
onkormanvzat@ladbesenvo.hu).
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, levélben, illetve elektronikus
dokumentumként úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16:00 óráig 
megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi 
szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának 
csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálati 
kérelemnek elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi 
képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója 
minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti 
kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmezőnek oldalhű 
másolatban elektronikus okirati formába kell alakítania.

A bírósági felülvizsgálati eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálati kérelem 
benyújtóját tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját

a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha az lakcímétől 
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

- 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.
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Indokolás

A Ve. 162. § (1) bekezdése szerint:
„A szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi 
bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.”

A Ve. 161. §-a szerint:
„(1) A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 
betűméretben kell feltüntetni.
(2) A jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen 
kell elhelyezni a szavazólapon.
(3) Ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép 
feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven 
milliméter széles területen elhelyezni.”

A Ve. 321. §-a szerint: ~ ~ .....
„(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 
megválasztására.
(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is.
(3) A szavazólapon az 5. melléklet a)-f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)-f) és k) pontja 
szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell 
tüntetni.”

A Helyi Választási Iroda két példányban kinyomtatta a „MINTA” felirattal ellátott lengyel 
nemzetiségi szavazólap-mintát. A Helyi Választási Bizottság a kinyomtatott szavazólap-mintát 
ellenőrizte és összehasonlította a rendelkezésre álló dokumentumokkal, valamint a Nemzeti 
Választási Rendszerből kinyomtatott szavazólap egyeztető listával, melyen a jelöltek neve, 
szavazólapi sorrendj e és a jelölőszervezetek megnevezése j ó, azt elfogadj a.
A Helyi Választási Bizottság a szavazólap-minta mindkét példányát „NYOMTATHATÓ” 
jelzéssel és aláírásával ellátta.

A határozat a Ve. 46. §-án, 161. §-án, 162. § (1) bekezdésén, 321. §-án, míg a jogorvoslat 
lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának 
feltételeiről való tájékoztatás a Ve 10. §-án, 223-224 §-ain és a 240. § (1) és (2) bekezdésein 
alapul. Az illetékfeljegyzési jog az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) 
bekezdés s) pontján alapul.

Ládbesenyő, 2019. szeptember 18. /

Szemán Tibomé 
HVB elnök

A felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.
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Települési L E N G Y E L  nemzetiségi 

; önkormányzati képviselők választása 

2019. október 13./, *

LÁDBESENYŐ

Érvényesen szavazni legfeljebb 3  jelöltre lehet!

KARTA DO GtOSOWANIA

Wybory radnych do lokalnego samorzqdu 

narodowoáci polskiej 

13 pazdziernik 2019 roku

LÁDBESENYŐ

WainyjtMmo2rao(Maíi»jwyiejBa3landydatów!

1. f e d o r k A l m A n n é O MAGYAR-LENGYEL BARÁTI KULTURÁLIS EGYESÜLET (MAGYAR-
LENGYEL B.K. EGYESÜLET)

LENGYEL-MAGYAR KLUB
ST0-LAT NYÍREGYHÁZI LENGYEL- MAGYAR BARÁTI TÁRSASÁG 

EGYESÜLET (ST0-LAT EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA)

2 . KISS BÉLANÉ o MAGYAR-LENGYEL BARÁTI KULTURÁLIS EGYESÜLET (MAGYAR-
LENGYEL B.K. EGYESÜLET)

LENGYEL-MAGYAR KLUB
STO-LAT NYÍREGYHÁZI LENGYEL- MAGYAR BARÁTI TÁRSASÁG 

EGYESÜLET (STQ-LAT EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA)

3. SZILÁGYI GYÖRGYNÉ o MAGYAR-LENGYEL BARÁTI KULTURÁLIS EGYESÜLET (MAGYAR-
LENGYEL B.K. EGYESÜLET)

LENGYEL-MAGYAR KLUB
STO-LAT NYÍREGYHÁZI LENGYEL-MAGYAR BARÁTI TÁRSASÁG 

EGYESÜLET (STO-LAT EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA)

4. FED0R EVELIN

1 /t

0 MAGYAR-LENGYEL BARÁTI KULTURÁLIS EGYESÜLET (MAGYAR-
LENGYEL B.K. EGYESÜLET)

LENGYEL-MAGYAR KLUB
STO-LAT NYÍREGYHÁZI LENGYEL-MAGYAR BARÁTI TÁRSASÁG 

EGYESÜLET (STO-LAT EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA)
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Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két,
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