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      Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága 27/2014. (IX.15.) HVB határozata 

Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napján tartandó nemzetiségi 
önkormányzati választáson használandó szavazólap imprimálása tárgyában meghozta a 
következő  

határozatot: 
Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a 2014. október 12. 
napján tartandó roma nemzetiségi önkormányzati választáson használandó szavazólapot 
formai hiba miatt nem hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy a szavazólapon a két azonos nevű 
választópolgár – Fehér János – születési éve nincs zárójelbe téve. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak 
bírósági felülvizsgálatát. A bírósági felülvizsgálatra irányuló keresetet a Pécsi Ítélőtáblához   
címzetten, de a Helyi Választási Bizottsághoz ( Tengelic Rákóczi u.11.) kell benyújtani a 
megtámadott határozat meghozatalától  számított egy napon belül. A bírósági felülvizsgálati 
kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az, legkésőbb a határozat meghozatalát követő napon, azaz 
2014. szeptember 16-án 16 óráig megérkezzen.  
A bírósági felülvizsgálatra irányuló kérelemnek  tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló  
2013. évi XXXVI. törvény  223.§. (3) bekezdésében foglalt kérelem alapját, a kérelem  
benyújtójának nevét, lakcímét ( székhelyét ) és – ha a lakcímétől eltér, postai értesítési címét – 
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját  illetve ha külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más 
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem 
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

Indokolás 

A HVB a Nemzeti Választási Iroda vezetője által elektronikus úton megküldött, és a 2014. 
október 12. napján tartandó roma nemzetiségi önkormányzati választáson használandó  
szavazólap adattartalmát megvizsgálta. A szavazólapot a jelöltek által korábban benyújtott E3 
bejelentő lapok, valamint a HVB által elvégzett sorsolás eredményét tartalmazó határozat 
adataival összehasonlította, és megállapította, hogy a szavazólap formai hibás.  
A Ve. 157.§.(1) bekezdés első mondata kimondja: Ha az egyéni szavazólapon két vagy több 
azonos nevű választópolgár szerepelne jelöltként, e jelölteket a születési évük – nevük után, 
zárójelben való – feltüntetésével kell megkülönböztetni. 
Mivel a szavazólapon a két azonos nevű választópolgár – Fehér János – születési éve nincs 
zárójelbe téve, a HVB a szavazólap adattartalmát nem hagyta jóvá. 
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A határozat a Ve. 162.§.(1) bekezdésén a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224. §-án,  
227.§. (1) bekezdésén, 240.§-án alapul. 

Tengelic,2014. szeptember 15.                                        

                                                                                       
 
                                                                                     Bódai Jánosné 
                                                                                        HVB. elnök 
  

 


