Őcsény Község Helyi Választási Bizottság
7143 Őcsény, Fő u.35.

Tel.: 74/496-872 Fax: 74/595-032 E-mail: ocsenyph@tolna.net

Szám:……………/2010
Tárgy: Szavazólapok
adattartalmának jóváhagyása

Határozat
Őcsény Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.-i
választások
szavazólapjainak
adattartalmát jóváhagyja.
Őcsény Község Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A.§. (2) bekezdésének c.) pontjában
kapott jogkörében eljárva az őcsényi
1.)
2.)
3.)
4.)

egyéni listás szavazólap,
a polgármesteri szavazólap,
a cigány kisebbségi szavazólap és
a német kisebbségi szavazólap

adattartalmát hibátlannak, nyomtathatónak
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

tartja,

ezért

a

jegyzőkönyv

A határozatot és a mellékletét képező szavazólap mintákat a helyben szokásos
módon, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.ocseny,hu)
közzéteszi.
A határozat ellen a meghozatalát követő egy napon belül a Területi
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi
Választási Bizottságnál (7140 Őcsény, Fő u. 35.). A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 11-én 16.00 óráig
megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
−

hogy a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen
nyújtották-e be;

−

a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a
lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;
−
a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig
visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból
folytathatja.

Indokolás
Az őcsényi Választási Bizottság a Tolna Megyei TVI vezetőtől elektronikus
úton megküldött helyi szavazólap-mintákat megvizsgálta, a jelöltektől
korábban megkapott E és EK bejelentő lapokon szereplő adatokkal
összehasonlította, és megállapította, hogy valamennyi szavazólapmintákat jóváhagyta.
A határozat a Ve. 105/A. ’. (2) bekezdés c.) pontján, míg a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 80.§.-án alapul.
Határidő: 2010. szeptember 10.
Felelős: Pollák Csaba HVI vez.
(a határozat megküldéséért)

Őcsény, 2010. szeptember 10.

Sütő Jenő
Választási Bizottság
Elnöke

