
Komló Város 
Választási Bizottságától 
 

K I V O N A T 
a választási bizottság 2010. szeptember 10-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
Tárgy: Szavazólapok ellenőrzése és jóváhagyása (imprimálás) 

 
 

118/2010. (IX. 10.) sz. HVB határozat 
 
 

Komló Város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásának szavazólap mintáit megvizsgálta és azokat a minta szerinti 
tartalommal és formában elfogadja. 
 
A bizottság a szavazólap mintákat „nyomható” jelzéssel látja el és azt a tagok 
aláírásukkal, továbbá pecséttel hitelesítik.  
 
A határozat ellen annak meghozatalát követő napon a Baranya Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál benyújtandó 
fellebbezésnek van helye. 
  

I n d o k o l á s 
 
 

A Ve. 105/A § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 115/I. § (6) d) pontja értelmében a 
helyi választási bizottság jogköre a települési szavazólapok adattartalmának 
ellenőrzése és jóváhagyása. A bizottság az IVSZR-ből kinyomtatott szavazólap mintát 
– egybevetette a jelöltek E, EK jelű nyomtatványokon feltüntetett adataival és azt 
azokkal megegyezőnek találta.  
A 2010. évi LXII. Törvény a Kvjt.-vel összhangban nem módosította a Ve. 8. számú 
mellékletét, mely a települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapjainak 
mintáit határozza meg. A minta továbbra is azt a tájékoztatást tartalmazza, hogy 
„Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet! 
A 6/2010. OVB állásfoglalásban foglaltaknak megfelelően a települési kisebbségi 
önkormányzati választás jogszerűsége kizárólag abban az esetben biztosítható, ha az 
anyagi jogi törvényben rögzített, a választás rendszerét meghatározó szabályok 
végrehajtását szolgáló szavazólapmintát a helyi választási bizottság a következő 
tájékoztató szöveggel fogadja el: „Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet.” 
 
A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.  
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