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55/2019. (IX.18.) HVB h a t á r o z a t  

Komló Város Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásának 

szavazólap mintáit megvizsgálta, azokat a minta szerinti tartalommal és formában elfogadja. 

 

A bizottság a szavazólap mintát „nyomható” jelzéssel látja el és azt a tagok aláírásukkal, továbbá 

pecséttel hitelesítik. 

 

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata 

ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Pécsi 

Ítélőtáblához. A bírósági felülvizsgálati kérelmet Komló Város Helyi Választási Bizottságnál kell 

előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben (7300 Komló, 

Városház tér 3.), illetve elektronikus dokumentumként (jegyzo@komlo.hu) úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a 

megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A határidő jogvesztő. 

A Ve. 224. § (5) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet 

kötelező, azonban a jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga- bizonyítvány egyszerű 

másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.  

A bírósági felülvizsgálati kérelmet – amennyiben elektronikus dokumentumként nyújtják be – 

olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi 

képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója 

minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus 

dokumentumként nyújtják be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus 

okirati formába alakítja.  

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell 

1. a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 

hivatkozást,  

2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér- postai értesítési címét, 



3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 

más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is 

felhozatók. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tárgyi illetékmentes.  

 

I n d o k o l á s 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése 

alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy 

valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott.  

 

A választási bizottság a szavazólap minta ellenőrzését követően megállapította, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választása szavazólapjainak mintapéldánya hibátlan, ezért azokat 

a minta szerinti tartalommal és formában elfogadta. 

 

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdésén, 48. §-án, 

156-162.§-ain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § 

(3)-(4)-(5) bekezdésein, 225. §-án, 240. §-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul. 

 

A Helyi Választási Bizottság intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt. 

 

K.m.f. 

 

 

                Lóránt Ákos s.k. 

                       HVB elnök 

 


