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ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

 

 

22/2019. (IX.18.) HVB határozata 

a szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról 

 

 

 

Újrónafő Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva 

 

1. az ellenőrzés során hibátlannak talált polgármester választási szavazólap adattartalmát 

jóváhagyja, 

2. az ellenőrzés során hibátlannak talált egyéni listás jelöltek választási szavazólap 

adattartalmát jóváhagyja, 

 

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.  

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus 

dokumentumként lehet illetékmentesen benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi 

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

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

elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban 

elektronikus okirati formába alakítja. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a HVB-nél (Újrónafő 

Helyi Választási Bizottsága 9244 Újrónafő, Szabadság utca 03.) kell előterjeszteni. A bírósági 

felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a HVB határozatának 

meghozatalát követő napon, 2019. szeptember 19-án 16.00 óráig megérkezzen a HVB-hez. A 

bírósági felülvizsgálati kérelmet a HVB székhelye szerinti ítélőtábla, azaz a Győri Ítélőtábla 

(9021 Győr, Domb u. 1.) bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb 

a felterjesztését követő napon dönt. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

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

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 

határozatot hozott. 
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A HVB megállapította, hogy valamennyi bejelentett egyéni listás-, polgármester és 

nemzetiségi önkormányzati jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott, így a 

szavazólap adattartalmát jóváhagyhatja. 

 

A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása 

szavazólapjainak ellenőrzését és jóváhagyását (imprimálás) 2019. szeptember 18-án kell 

elvégezni. A szavazólapok ellenőrzéséhez a HVI 2019. szeptember 18-án két példányban 

kinyomtatta az NVR-ből a „MINTA” felirattal és nyomdai verziószámmal ellátott 

szavazólapokat és összehasonlította a szavazólapok képét az NVR-ből nyomtatott szavazólap 

egyeztető listával. A szavazólapok tekintetében eltérést nem tapasztalt.  

 

Fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén és a 307/L. § (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésében, 240. §-án és 223-224. §-án 

alapul.  

 

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 1. 

pontján alapul. 

 

 

Újrónafő, 2019. szeptember 18. 

 

 

 

 

                      Viola Lajos s.k. 

               Helyi Választási Bizottság 

elnöke 
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