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Sántos Község Helyi Választási Bizottsága 

19/2019. (IX.18.) számú határozata 

 

Sántos Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött polgármester 

választása szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező minta szerinti 

adattartalommal hibátlannak minősíti és jóváhagyja. 

 

Sántos Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli jelen határozat azonnali közzétételét 

Sántos Község Önkormányzatának és a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján, valamint a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal honlapján 

(www.simonfaihivatal.hu). 

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással 2019. szeptember 21-én 

16.oo óráig lehet benyújtani. A benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.  

A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Pécsi Ítélőtáblának címezve (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) 

személyesen vagy levélben a 7474 Simonfa, Ady E. u. 1. szám alatt, illetve elektronikus 

dokumentumként terjeszthető elő úgy, hogy az a fenti időpontig beérkezzen. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet tartalmaznia kell: 

- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét. 

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelmet tartalmazhatja benyújtójának telefonszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy 

elektronikus levélcímét.  

  

Indokolás 

 

A szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a 

szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és 

betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét 

húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. 

Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő 

szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz 

milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.  

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja 

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében 

megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs 
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szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről 

tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.  

Sántos Község Helyi Választási Bizottsága a választási informatikai rendszerből kinyomtatott 

polgármester szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az 

egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási 

Bizottság 17/2019.(IX.9.) sz. határozata szerint kisorsolt sorrenddel.  

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.  

 

Sántos Község Helyi Választási Bizottsága hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) 

bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 

156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről 

szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban 239.§-ában, 240. §-ában, az 

illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) 

bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.  

 

 

 

Sántos, 2019. szeptember 18. 

 

 

 

        Pallós Lászlóné 

           HVB Elnök 

 

 

 

 

 


