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Kishegyes 

 

Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 144. szakasza (SZK Hivatalos 

Közlönye, 18/2016 és 95/2018 sz. – hiteles értelmezés) alapján, 

 Kishegyes Község Választási Bizottsága a 2020. 03. 09-i 4. ülésén meghozta az alábbi  

 

 

V É G Z É S T 

 

a 2020.03.06-i, 013-2-13/2020-02 sz., a választási jelöltlista benyújtója felhatalmazott 

képviselőinek a Községi Választási Bizottság és a szavazatszedő bizottságok bővített 

összetételébe való kijelölésére vonatkozó feltételek teljesítéséről szóló 

végzés kiigazításáról 

 

Módosul az említett végzés rendelkező részének 1. pontja, és így hangzik: 

 

MEGÁLLAPÍTJUK, hogy a Koalíció: Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért, a 

kishegyesi községi képviselő-testülete tanácsnikaira vonatkozó, ALEKSANDAR VUČIĆ – 

GYERMEKEINKÉRT elnevezésű választási jelöltlista benyújtója, eleget tesz a felhatalmazott 

képviselő Községi Választási bővített összetételébe való kijelöléséhez szükséges feltételeknek.  

 

I n d o k l á s 

 

A 2020.03.06-i, 013-2-13/2020-02 sz., a választási jelöltlista benyújtója felhatalmazott 

képviselőinek a Községi Választási Bizottság és a szavazatszedő bizottságok bővített 

összetételébe való kijelölésére vonatkozó feltételek teljesítéséről szóló végzésben hibára került 

sor a rendelkező rész 1. pontjában, és a rendelkező rész 1. pontja helyett: 

 

MEGÁLLAPÍTJUK, hogy a KOALÍCIÓ: ALEKSANDAR VUČIĆ – 

GYERMEKEINKÉRT, a kishegyesi községi képviselő-testülete tanácsnikaira vonatkozó, 

ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT elnevezésű választási jelöltlista benyújtója, 



eleget tesz a a felhatalmazott képviselő Községi Választási Bizottság és szavazatszedő bizottság 

bővített összetételébe való kijelöléséhez szükséges feltételeknek,  

 

 módosul a rendelkező rész 1. pontja, és úgy hangzik, mint a jelen végzés 

rendelkező része. 

 

Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 144. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 

18/2016 és 95/2018- hiteles értelmezés) előírja, hogy a szerv bármikor kijavíthatja végzéseit 

vagy annak hitelesített átiratait, és kiküszöbölheti a nevekben vagy számokban, írásban vagy 

számolásban elkövetett hibákat és egyéb pontatlanságot, valamint hogy a kiigazításról szóló 

végzés joghatállyal bír attól a naptól kezdve, amelytől a kiigazítandó végzés, de ha a kiigazítás 

kedvezőtlen a fél számára- a kiigazításról szóló értesítéstől. 

 

Jogorvoslat: A jelen végzés ellen kifogás nyújtható be a Közigazgatási Bíróságnál,  

végzés meghozatalát követő 24 órán belül.  

 

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

 

Zoran Pustahija, s.k.  

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 


