Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről
Készült: 2010. szeptember 7-én a bátai Polgármesteri Hivatalban 15.00 órai kezdettel tartott ülésről.
Jelen vannak: B. Tóth József elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,
Dr. Bonnyai Réka HVI vezető, jegyzőkönyvvezető
B. Tóth József elnök – Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
1./ Kisebbségi önkormányzati jelöltek sorrendjének kisorsolása
A HVI Vezetője elmondta, hogy a bizottság feladata annak kisorsolása, hogy a kisebbségi
önkormányzati jelöltek milyen sorrendben kerüljenek fel a szavazólapra.
A HVB ezután megtartotta a sorsolást és 2 igen szavazattal az alábbiak szerint határozta meg a
sorrendet:
29/2010.(IX.7.) HVB határozat

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I. § (6)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján kisorsolta a kisebbségi jelöltek
szavazólapon való megjelenésének sorrendjét az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.

Ifj. Balogh László
Balogh Lászlóné
Balogh László
Balogh Jánosné.

A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál
(7149 Báta, Fő u. 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen Báta község Helyi Választási
Bizottságához. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással)
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét,
c) 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
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I. § (6) bekezdésének c) pontja szerint a
Helyi Választási Bizottság kisorsolja a kisebbségi jelöltek szavazólapon való megjelenésének
sorrendjét. A HVB a nyitva álló határidőn belül – 2010. szeptember 3. napján 16.00 óráig –
bejelentett négy kisebbségi képviselőjelöltet vett nyilvántartásba Bátán.
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A HVB tagjai a sorsolást megtartották és megállapították a jelöltek szavazólapon való
megjelenésének sorrendjét.
A jogorvoslati lehetőség a Ve. 4.§ (3) bekezdésén, illetve a Ve. 79.§, 80.§-on alapul.
Egyéb az ülésen nem hangzott el, az ülést az elnök bezárta, a jegyzőkönyvet a jelenlévők
helyben hagyólag aláírták.

Az ülésen más nem hangzott el.

Kmf.
B. Tóth József Elnök

Nagy Ákos elnök helyettes

Dr. Bonnyai Réka HVI Vezető

2

