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23/2010.(IX.11.) HVB. határozata 

 
A Gönyői Székhelyő Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási 
Bizottság)  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
105/A. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a 2010. évi 
évi általános önkormányzati választás egyéni listás szavazólap-mintája ellenırzése 
tárgyában 2 „igen” szavazattal meghozta a következı  
 

H A T Á R O Z A T -ot: 
 
A Választási Bizottság az Országos Választási Iroda vezetıjének a szavazólapok 
elıállításáról, valamint a szavazólapok adatainak nyomdai átadásáról és a 
szavazólap-minták ellenırzésérıl szóló 25/2010. (IX.7.) számú intézkedése alapján a 
2 példányban 2010. szeptember hó 11. napján kinyomtatott egyéni listás – e 
határozat mellékletét képezı –  szavazólap-mintáját hibátlannak találja, elfogadja, 
jóváhagyja annak adattartalmát és mindkét példányát „NYOMHATÓ” jelzéssel látja 
el.  
 
A Választási Bizottság elrendeli jelen határozatának az Önkormányzat 
www.gonyu.hu hivatalos honlapján és a Polgármesteri Hivatal épületében található 
hirdetıtábláján való közzétételét. 
 
A választási bizottság elsıfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölı 
szervezet, illetıleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést terjeszthet elı a 
határozat meghozatalától számított 1 (egy) napon belül a Gyır-Moson-Sopron 
Megyei Területi Választási Bizottsághoz címezve. A fellebbezést a Gönyői Székhelyő 
Helyi Választási Bizottságnál (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.; fax: 96/544-087; e-
mail: gonyupolg.hiv@t-online.hu) lehet benyújtani úgy, hogy az legkésıbb 2010. 
szeptember  hó 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia 
kell a fellebbezés Ve. 79.§ (2) bekezdés szerinti alapját, benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési 
címét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 



 
I n d o k o l á s 

 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján a helyi választási bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati 
képviselık és polgármesterek választásán az egyéni listás szavazólap 
adattartalmának jóváhagyása. A Helyi Választási Iroda vezetıje az 5/2010.(VII.16.) 
KIM. rendelet 6.§ (2) bekezdés m) pontja alapján a szavazólap tervezetét annak 
adattartalmának jóváhagyása céljából a Választási Bizottság elé terjesztette. 
 
A Választási Bizottság 2010. szeptember hó 11. napján megtartott ülésén az egyéni 
listás választás szavazólap-mintáját megtekintette, adattartalmát ellenırizte, és 
megállapította, hogy az hibátlan, ezért a rendelkezı részben írtaknak megfelelıen 
határozott. 
 
Ezen határozat a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés c) pontján, a Ve. 29.§ (1) bekezdésében, 
29/B.§-ában, a jogorvoslat lehetıségérıl szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79.§ (2) 
bekezdésében továbbá a 80.§ (1) és (3)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul. 
 
 
Gönyő, 2010. szeptember hó 11. napján 
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                                                                                               Ihász Róbert  
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