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egyéni listás jelölteket tartalmazó szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában

A Nagykállói Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános  választásán  az  egyéni  listás  jelölteket  tartalmazó  szavazólap  adattartalmának  jóváhagyása
tárgyában meghozta a következő határozatot:
A Nagykállói  Helyi  Választási  Bizottság a helyi  önkormányzati  képviselők és  polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött általános választásán használt egyéni listás jelölteket tartalmazó szavazólap
adattartalmát jelen határozat 1. számú  melléklete szerint hagyja jóvá.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli  szervezet
személyesen,  levélben  vagy  elektronikus  dokumentumként  a  választási  bizottság  székhelye  szerinti
ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál
(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy
az  legkésőbb  a  választási  bizottság  határozatának  meghozatalát  követő  napon  megérkezzen  a
megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (2014. szeptember 16. 16:00 óra). 
 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 felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem
benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell
alakítani. 
A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján
a szavazólap adattartalmát a Helyi Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi jelölt
nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
Ugyanezen  szakasz  (2)  bekezdése  szerint  amennyiben  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 Ve. 307/L. § szerint: „(1) Külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, apolgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra.   (2) A nemzetiségi jelölt esetében az egyéni listás, az egyéni választókerületi és a polgármester-válasz-tás szavazólapján fel kell tüntetni a nemzetiség megnevezését is.(3) A nemzetiségi jelölő szervezet kérésére a nemzetiségi jelölő szervezet nevét, rövidített nevét, anemzetiségi jelölt kérésére a jelölt nevét a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni a szavazólapon.

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára  kitűzött  általános  választásán  használt  egyéni  listás  jelölteket  tartalmazó  szavazólap
adattartalmát a Ve. 162. § (1) bekezdésében és a Ve. 307/L. §-ában biztosított hatáskörében eljárva
megvizsgálta és a melléklet szerint jóváhagyta.
A szavazólap-minta jelen határozat mellékletét képezi, amelyre a Helyi Választási Bizottság rávezette a
„NYOMHATÓ” feliratot. Ezt követően a szavazólap-mintát jóváhagyó aláírásukkal a Helyi Választási
Bizottság tagjai ellátták.
Fenti  jogszabályi  rendelkezések  alapján a  Helyi  Választási  Bizottság  a  rendelkező részben  foglaltak
szerint határozott.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 240. § (1)-(2) bekezdésein, továbbá a Ve. 223. § és 224. §-aiban
foglalt rendelkezéseken alapul.

Nagykálló, 2014. szeptember 15.

Lendvai Istvánné
a Helyi Választási Bizottság

elnöke sk.


