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Balmazújváros Helyi Választási Bizottság
79/2014.(IX.15.) számú határozata

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a
Balmazújváros 5. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartalmának jóváhagyása

tárgyában
    
Balmazújváros Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  2014.  évi  általános  választása  tekintetében
Balmazújváros  5.  számú  egyéni  választókerületének  szavazólapja  adattartalmát
a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A választási  bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
ellen nincs helye fellebbezésnek.

A választási  bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy
az legkésőbb a választási  bizottság  határozatának meghozatalát  követő napon megérkezzen a
megtámadott  határozatot  hozó  Balmazújváros  Helyi  Választási  Bizottságához.  A  bírósági
felülvizsgálati kérelmet a Debreceni Ítélőtábla bírálja el legkésőbb a felterjesztését követő napon.

A  bírósági  felülvizsgálati  kérelmet  személyesen  vagy  levélben,  illetve  olyan  elektronikus
dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy, a Ve.
224. §  (5) bekezdésében meghatározott  esetben,  a  kérelem benyújtója  minősített  elektronikus
aláírásával látott el.  Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként
nyújtja  be,  annak  mellékleteit  a  kérelmező  oldalhű  másolatban  elektronikus  okirati  formába
alakítja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési  jogkörben  hozott  határozata  ellen  lehet  benyújtani.  A  bírósági  felülvizsgálati
kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
c)  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.
A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét,  illetve  kézbesítési  megbízottjának  nevét  és  telefaxszámát  vagy  elektronikus
levélcímét.



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 kérelemben új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó
napján 16 órakor jár le. 

A választási  bizottság  határozatának  felülvizsgálatára  irányuló  nemperes  eljárásban  a  feleket
jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá
azt  követően,  hogy valamennyi  bejelentett  jelölt,  illetve lista  nyilvántartásba-vétele  tárgyában
határozatot  hozott.  A Ve.  156.  §-a  alapján  az  egyéni  szavazólap  alap-adattartalmát  a  Ve.  5.
melléklete állapítja meg. A Ve. 158. § (1) bekezdése szerint közös jelölt esetén a szavazólap a
jelölt,  illetve  lista  állításában  részt  vevő  valamennyi  jelölő  szervezet  nevét  tartalmazza.  A
szavazólapon  fel  kell  tüntetni  a  jelölő  szervezet  rövidített  nevét,  illetve  jelképének
szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a szavazólap adattartalmának jóváhagyását
megelőzően kéri.

A Ve. 159. §-a szerint a több utónévvel rendelkező jelölt kérheti, hogy a szavazólap csak az egyik
utónevét tartalmazza. A Ve. 160. § (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási
bizottság  által  kisorsolt  sorrendben  szerepelnek.  A választási  bizottság  a  bejelentett  jelöltek
sorrendjének  sorsolását  2014.  szeptember  8-i  ülésén  elvégezte.  A  Ve.  161.  §-a  szerint  a
szavazólapon  a  jelöltek,  jelölő  szervezetek  adatait  nagybetűvel,  azonos  betűtípussal  és
betűméretben  kell  feltüntetni.  A jelölő  szervezet  jelképét  húsz  milliméter  magas  és  negyven
milliméter  széles  területen  kell  elhelyezni  a  szavazólapon.  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  hivatkozott  jogszabályi  rendelkezésekre  figyelemmel  Balmazújváros  Helyi  Választási
Bizottsága  megtekintette  Balmazújváros  5.  számú  egyéni  választókerület  szavazólapjának
mintapéldányát, melyet hibátlannak talált, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott. 

A határozat a Ve. 156-162. §-ain, valamint a Ve. 5. mellékletén alapul.

A jogorvoslat  lehetőségéről,  benyújtásának  helyéről  és  határidejéről,  valamint  a  jogorvoslat
benyújtásának  feltételeiről  való  tájékoztatás  a  Ve.  10.  §  (1)  és  (3)  bekezdésein,
223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1) bekezdésén és (3)–(5) bekezdésein, 225. §-án és 240. §-
án alapul. 
Az illetékfeljegyzési jogról szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §
(1) bekezdésének s) pontján alapul.

Balmazújváros, 2014. szeptember 15. 

   Szabó Sándor László
Helyi Választási Bizottság 

  Elnöke




