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Várpalota Város Helyi Választási Bizottsága 2014. szeptember 15-i ülésén a
következő határozatot hozta:
93/2014. (IX.15.) HVB határozat:
Várpalota Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében
megállapított hatáskörében eljárva a települési ukrán nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. október 12-i választására összeállított
szavazólap adattartalmát – a mellékelt szavazólap minta szerint – jóváhagyja.
Ezen határozat 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 megérkezzen a megtámadott határozatot hozó
választási bizottsághoz.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti
ítélőtábla bírálja el.
A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését
követő napon dönt.
I n d o k o l á s
A Helyi Választási Bizottság
77/2014. (IX.09.) határozatával Bóka Róbert Istvánné -t,
78/2014. (IX.09.) határozatával Magyar Larisza-t,
79/2014. (IX.09.) határozatával Szabó Jaroszlava -t
80/2014. (IX.09.) határozatával Varsányi Istvánné -t a Magyarországi Ukrán
Kulturális Egyesület képviselőjelöltjeként nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a szavazólap minta a Ve.
160. § (1) bekezdésében, a 161. §-ban, valamint a 321. §-ban támasztott
követelményeknek megfelel, ezért annak adattartalmát jóváhagyta.
Jelen határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 240. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidő jogvesztő. A
határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján
16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő
24 órakor jár le.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Várpalota, 2014. szeptember 15.
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