
Kivonat  

 

A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 10,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A HVB egyhangúlag 3 igen szavazattal 0 ellenében  a következő határozatot hozza: 

 

 

25/2014. (IX.15.) HVB határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) 

bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi 

önkormányzati és képviselők és polgármesterek választására a polgármester jelölt szavazólapjának 

adattartalmát   j ó v á h a g y j a. 

A határozat ellen a döntéstől számított 1 napon belül a Pest Megyei Választási Bizottság, de jelen 

Választási Bizottsághoz benyújtott (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.) illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 16. napjának 16 óráig 

megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 223. § (3) bekezdése szerinti – jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelylét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját (magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát számát), 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát, 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 Pest Megyei Területi Választási Bizottság határozatának 

meghozataláig visszavonható, a Választási Bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja. 

I n d o k o l á s 

A Bizottság megállapította, hogy a szavazólap adattartalma megegyezik a jelölt bejelentésének 

adattartalmával, valamint megfelel a 2013. évi XXXVI. törvény 307/L. § (1) bekezdésében, valamint 

az 5. sz. mellékletben felsorolt feltételeknek. 

A Bizottság a fent megállapított tényállás alapján hozta meg döntését a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 162. § és a 307/L. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján. A 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221-233. §-ai 

alapján történt. 

 

 

 

 



Kivonat  

 

A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 10,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A HVB egyhangúlag 3 igen szavazattal 0 ellenében  a következő határozatot hozza: 

 

 

26/2014. (IX.15.) HVB határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) 

bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi 

önkormányzati és képviselők és polgármesterek választására a helyi önkormányzati képviselő jelöltek 

szavazólapjának adattartalmát   j ó v á h a g y j a. 

A határozat ellen a döntéstől számított 1 napon belül a Pest Megyei Választási Bizottság, de jelen 

Választási Bizottsághoz benyújtott (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.) illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 16. napjának 16 óráig 

megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 223. § (3) bekezdése szerinti – jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelylét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját (magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát számát), 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát, 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 Pest Megyei Területi Választási Bizottság határozatának 

meghozataláig visszavonható, a Választási Bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja. 

I n d o k o l á s 

A Bizottság megállapította, hogy a szavazólap adattartalma megegyezik a jelöltek bejelentésének 

adattartalmával, valamint megfelel a 2013. évi XXXVI. törvény 307/L. § (1) bekezdésében, valamint 

az 5. sz. mellékletben felsorolt feltételeknek. 

A Bizottság a fent megállapított tényállás alapján hozta meg döntését a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 162. § és a 307/L. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján. A 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221-233. §-ai 

alapján történt. 

 

 

 

 



Kivonat  

 

A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 10,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A HVB egyhangúlag 3 igen szavazattal 0 ellenében  a következő határozatot hozza: 

 

27/2014. (IX.15.) HVB határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. § (1) 

bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi 

önkormányzati és képviselők és polgármesterek választására a nemzetiségi önkormányzati képviselő 

jelöltek szavazólapjának adattartalmát   j ó v á h a g y j a. 

A határozat ellen a döntéstől számított 1 napon belül a Pest Megyei Választási Bizottság, de jelen 

Választási Bizottsághoz benyújtott (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.) illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 16. napjának 16 óráig 

megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 223. § (3) bekezdése szerinti – jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelylét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem 

benyújtójának személyi azonosítóját (magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát számát), 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát, 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 Pest Megyei Területi Választási Bizottság határozatának 

meghozataláig visszavonható, a Választási Bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja. 

I n d o k o l á s 

A Bizottság megállapította, hogy a szavazólap adattartalma megegyezik a jelöltek bejelentésének 

adattartalmával, valamint megfelel a 2013. évi XXXVI. törvény 307/L. § (1) bekezdésében, valamint 

az 5. sz. mellékletben felsorolt feltételeknek. 

A Bizottság a fent megállapított tényállás alapján hozta meg döntését a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 162. § és a 307/L. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján. A 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221-233. §-ai 

alapján történt. 

 


