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HVB h a t á r o z a t a

Bojt Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C.
törvény 105/A. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2010. évi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán Bojt település helyi önkormányzati
képviselőjelöltjei szavazólapjának adattartalmát j ó v á h a g y j a.
A határozat ellen a döntés meghozatalától számított egy napon belül Bojt Község Helyi
Választási Bizottságához benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási
Bizottságnak címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a
Helyi Választási Bizottsághoz legkésőbb 2010. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a település szavazólapjainak adattartalmát a helyi választási
bizottság hagyja jóvá.
A Ve. 110. § (2) bekezdése szerint a települési egyéni listás választás szavazólapja ábécé
sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a Ve. 52. § (3)
bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, valamint a jelölő szervezetek nevét – a jelölő
szervezet kérésére annak rövidítését is – illetőleg a független jelölés tényét. A Ve. 110. § (6)
bekezdése szerint közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel
kell tüntetni.
A Helyi Választási Bizottság az elkészített minta-szavazólap ellenőrzését 2010. szeptember
10-én tartott ülésén elvégezte és megállapította, hogy a helyi önkormányzati egyéni listás
képviselőjelöltek minta-szavazólapjának adattartalma mindenben megfelel a Ve. 4. számú
mellékletében meghatározott mintán feltüntetettnek, illetve a jelölő szervezetek által
bejelentetteknek, a szavazólap-minták megfelelően biztosítják a jelöltek közötti
esélyegyenlőséget. Erre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati egyéni
listás képviselőjelöltek szavazólapjának adattartalmát jóváhagyta, a HVB elnöke a mintaszavazólapot NYOMHATÓ felirattal látta el.
A HVB határozata a Ve. 110. § (2)-(6) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
79.§ (1)-(2) bekezdésein és a 80. §- án alapszik.
A határozat közzétételének módja: Bojt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján (Bojt, Ady Endre utca 5. sz.) történő kifüggesztés, valamint Bojt Község
Önkormányzata honlapján (www.bojt.hu) történő megjelentetés.
Bojt, 2010. szeptember 10.
Balogh Györgyné
Helyi Választási Bizottság
elnöke

