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K I V O N A T

Öttömös  Község  Helyi  Választási  Bizottsága 2014.  szeptember  15.  napján  megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Öttömös Község Helyi Választási Bizottságának   15/2014.     (IX.15.)   számú határozata

Tárgy: Polgármesteri szavazólap adattartalmának jóváhagyása
 

H a t á r o z a t

Öttömös Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi 162.§ (1)
bekezdésében  foglalt  hatáskörében  eljárva  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és
polgármesterek 2014. október 12-i általános választásán a polgármesterjelöltek szavazólapját
jelen határozat melléklete szerinti adattartalommal 

jóváhagyja.

Jelen  határozat  ellen  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs.  Jelen  határozat  ellen  az  ügyben
érintett  természetes  és  jogi  személy,  jogi  személyiség  nélküli  szervezet  jogszabálysértésre
hivatkozással a Szegedi Ítélőtáblának (6721 Szeged, Sóhordó u. 5.) címzett,  de a Öttömös
Helyi Választási Bizottságnál (6784 Öttömös, Fő u. 12.) előterjesztett bírósági felülvizsgálati
kérelmet nyújthat  be.  A felülvizsgálati  kérelmet úgy kell  benyújtani,  hogy az legkésőbb a
választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon – azaz  2014. szeptember 16-
án 16.00 óráig –  megérkezzen.  A határidő  jogvesztő.  A bírósági  felülvizsgálati  kérelmet
személyesen  vagy  levélben,  illetve  olyan  elektronikus  dokumentumként  lehet  benyújtani,
amelyet  a  kérelem  benyújtójának  jogi  képviselője  vagy  a  kérelmet  benyújtó,  jogi
szakvizsgával rendelkező személy minősített elektronikus aláírásával látott el.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 5. melléklete
megállapítja az egyéni szavazólap adattartalmát. E szerint az egyéni szavazólap tartalmazza a
„szavazólap” megjelölést,  a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a
szavazólap bal felső sarkában, a választás megnevezését, a szavazás napját, a választókerület
megjelölését,  annak  megjelölését,  hogy  hány  jelöltre  lehet  érvényesen  szavazni,  a  jelölt
sorszámát, a jelölt nevét, a szavazásra szolgáló kört, a jelölő szervezet nevét vagy a „független
jelölt” megnevezést, az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.

A Ve. 160. § (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság
által  kisorsolt  sorrendben szerepelnek.  A Ve.  160.  §  (3)  bekezdése  szerint,  ha a  sorsolást
követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a
szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, a
szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.



A Ve. 161. § (1)-(3) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni. A jelölő szervezet jelképeit
húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon.
Ha a közös jelölt 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.  162.  §  (1)-(2)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  szavazólap  adattartalmát  a  választási
bizottság  hagyja  jóvá  azt  követően,  hogy  valamennyi  bejelentett  jelölt,  illetve  lista
nyilvántartásba-vétele  tárgyában  határozatot  hozott.  Ha  a  szavazólap  adattartalmának
jóváhagyását  követően  –  jogorvoslati  döntés  vagy  a  nyilvántartásból  való  törlés
következtében  –  megváltozik  a  szavazólap  adattartalma,  a  választási  bizottság  újabb
jóváhagyására  nincs  szükség,  a  választási  iroda  gondoskodik  a  változások  átvezetéséről  a
szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.

A Helyi  Választási  Bizottság az egyetlen bejelentett  jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában
határozatot hozott, amely jogerőre emelkedett.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 160. § (1)-(2) bekezdés szerinti sorsolást megtartotta, és –
jogerős  –  18/2014.  (IX.  8.)  HVB  határozatával  megállapította  a  szavazólapon  a
polgármesterjelöltek sorrendjét, a jelölt a szavazólapon ennek megfelelően szerepel.

A Helyi Választási Bizottság a szavazólap adattartalmát megismerte és megállapította, hogy
az a jogszabályi előírásoknak és a Helyi Választási Bizottság korábbi döntéseinek megfelel,
erre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott
és a szavazólap adattartalmát jóváhagyta.

A határozat a Ve. 156-162. §-án alapul, a Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 162. §
(1) bekezdése állapítja meg. 

A fellebbezési jogot a Ve. 240. § (1) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálati kérelem
benyújtására vonatkozó rendelkezések a Ve. 222. § (1)-(2) bekezdésén, 223-225. §-án és 240.
§-án alapulnak.

Melléklet:
A jóváhagyott polgármesteri szavazólap mintája

A határozatról értesítést kap:
1.) Csongrád Megyei Területi Választási Iroda
2.) Nagy Renáta, HVI vezető-helyettes
3.) Irattár

Öttömös, 2014. szeptember 15.

Ördögné Illés Emese s.k.
HVB elnök

A kivonat hiteles: 

Soór Anita
jegyzőkönyv-vezető




