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HATÁROZAT
A Celldömölki Helyi Választási Bizottság a Celldömölkön 2010. szeptember 13-án megtartott
ülésén meghozta az alábbi
68/2010.(IX.13.) sz. határozatát:
A Celldömölki Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek 2010. október 3. napjára kitőzött választásán Celldömölk település 04. egyéni
választókerületi szavazólapja adattartalmát az 5. sz. MELLÉKLET szerint jóváhagyja.
E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál benyújtott, de a Vas Megyei Területi Választási
Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezés legkésıbb a határozat
meghozatalát követı napon– vagyis 2010. szeptember 14-én 16.00 óráig – megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) is – ha a
lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2)
bekezdése c) pontja alapján:
„(2) A helyi választási bizottság:
c) jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát.”
A Ve. 110.§ (1)-(2), valamint az (5) bekezdései alapján:
„(1) Külön-külön szavazólap szolgál
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen az egyéni listás, a polgármester- és a
megyei listás választásra,
b) a 10 000-nél több lakosú településen az egyéni választókerületi, a polgármester- és - a
megyei jogú város kivételével – a megyei listás választásra,
c) a fıvárosban az egyéni választókerületi, a polgármester-, a fıpolgármester, valamint a
fıvárosi listás választásra.
(2) A települési egyéni listás, az egyéni választókerületi és a polgármester-választás
szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és
utónevét, az 52.§ (3) bekezdése szerinti megkülönböztetı jelzést, valamint a jelölı szervezetek
nevét – a jelölı szervezet kérésére annak rövidítését is -, illetıleg a független jelölés tényét. A
kisebbséget képviselı jelölt kívánságára a nevét, illetıleg a jelölı szervezet nevét a
szavazólapnak a kisebbség anyanyelvén is tartalmaznia kell.”
A Ve. 69.§ (1) bekezdése szerint:
(1) […] A szavazólapok mintáit a 2-10. számú mellékletek állapítják meg.”
A polgármester-választás szavazólapjának mintáját a Ve. 5. sz. melléklete tartalmazza.

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati
képviselık választásán történı végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6. § (2)
bekezdés m) pontjának megfelelıen a Helyi Választási Iroda vezetıje által elıterjesztett
Celldömölk település 04. egyéni választókerületi szavazólapminta adattartalmát megvizsgálta,
összevetette Celldömölk 04. egyéni választókerületben nyilvántartásba vett egyéni
választókerületi jelöltek által benyújtott E nyomtatványok és a VER adataival.
Megállapította, hogy adateltérés nincs, a szavazólap megfelel a Ve. 110. § (1)-(2) és (5)
bekezdésében, valamint a 69.§ (1) bekezdése szerint az 5. sz. mellékletben foglaltaknak, ezért
a rendelkezı részben foglaltaknak megfelelıen döntött.
A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva, a Ve. 69.§ (1) bekezdése, valamint 110.§ (1)-(2) bekezdése alapján
hozta.
A fellebbezési jogot a Ve. 79.§-a, valamint 80.§ (1) és (3)-(4) bekezdései alapján biztosította.

Celldömölk, 2010. szeptember 13.

Dr. Smidéliusz Sándor
a HVB elnöke

