Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről

Készült: 2010. szeptember 10-én a bátai Polgármesteri Hivatalban 14.00 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./ Szavazólapok tartalmának jóváhagyása
A HVI Vezetője elmondta, hogy a bizottság feladata a központilag előállított szavazólap-minták
ellenőrzése, egyeztetése és jóváhagyása.
A HVB ezután ellenőrizte a szavazólap-mintákat és 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2010.(IX.10.) HVB határozat
A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása és a kisebbségi önkormányzati képviselők választása
szavazólapjainak tartalmát jóváhagyja. (A határozatot a jegyzőkönyv
melléklete tartalmazza.)

Az ülésen más nem hangzott el.

Kmf.
B. Tóth József Elnök sk.

Nagy Ákos elnök helyettes sk.

Dr. Bonnyai Réka HVI Vezető sk.
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
30/2010. (IX.10.) HVB számú
határozata
a települési szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról
A Helyi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött általános önkormányzati
választáson, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés c)
pontjában biztosított jogkörében eljárva, a HVI által a bizottság elé terjesztett települési – a
polgármester, az egyéni listás és a települési kisebbségi képviselők választására szolgáló szavazólapok adattartalmát jóváhagyja.
A határozat ellen 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 meghozatalát követő napon, - szeptember 11-én
16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. 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. A fellebbezést elbíráló választási
bizottság legkésőbb a fellebbezés felterjesztését követő napon dönt.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint,
valamint a 115/I.§ (6) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi képviselők választásán a HVB a település
szavazólapjainak adattartalmát jóváhagyja. A választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM
rendelet 6.§ (2) bekezdés m) pontja, valamint a 20.§ (2) bekezdés f) pontja szerint a HVI
vezetője előterjeszti a HVB részére a polgármesteri és az egyéni listás, illetve a kisebbségi
választás szavazólapjainak tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából.
A fentiek alapján a HVI által előterjesztett szavazólap tervezeteket a HVB egyenként
megvizsgálta, összevetette a jelöltek nyilvántartásba vételéről szóló döntéseivel és
megállapította, hogy a szavazólapok adattartalma helyes, ezért a polgármester-, az egyéni
listás és a települési kisebbségi képviselők választására szolgáló szavazólapok adattartalmát
jóváhagyta. A jogorvoslati lehetőség a Ve. 4.§ (3) bekezdésén, illetve a Ve. 79.§, 80.§ (3)
bekezdésén alapul.
Báta, 2010. szeptember 10.
Kmf.
B. Tóth József Elnök sk.
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