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Dorog Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) 56/2014. (IX.15.) számú határozata
Dorog Város Helyi Választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 162.§-ában kapott felhatalmazás alapján –
a Dorog Város polgármesteri szavazólap adattartalmát a határozat mellékletét képező
minta szavazólap szerint jóváhagyja.
A Ve. 240. §. (1)-(2) bekezdése értelmében a választási bizottságnak a szavazólap
adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A
választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási
bizottság határozatának meghozatalát követő napon (2014. szeptember 16-án, 16. óráig)
megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (2510 Dorog, Bécsi út
71.Tel.: 33/431-299, fax.: 33/431-377, e-mail: varoshaza@dorog.hu). A bírósági
felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja el (9021
Győr, Domb u. 1.). A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését
követő napon dönt. A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve
olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi
képviselője, vagy jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében eljárva, 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 kérelemnek
tartalmaznia kell a jogszabálysértésre történő hivatkozás alapját, a kérelem benyújtójának
nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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
eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a
szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyvédi képviselet nélkül
is eljárhat. A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A HVB a határozatot Dorog város hivatalos honlapján (www.dorog.hu) hozza nyilvánosságra,
illetve a Polgármesteri Hivatal (2510 Dorog, Bécsi út 71.) Szervezési Osztályán
megtekinthető.
Indokolás
A Dorogi Helyi Választási Bizottság a határozat mellékletét képező polgármesteri szavazólap
adattartalmát jóváhagyta, a Ve.162. §. (1) bekezdése alapján, mely előírja, hogy a szavazólap
adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett
jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

A Ve. 162. §. (2) bekezdése alapján ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően –
jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásról való törlés következtében – megváltozik a
szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a
választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon és erről tájékoztatja a
jelölő szervezeteket és a független jelölteket.
A Dorogi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jóváhagyott szavazólapok
adattartalma a Ve. 156. §., a 157. §. (1)-(2) bekezdés, a 158. §. (1)-(2) bekezdés, a 159. § (1)(3) bekezdés, a 160 §. (1) bekezdés, a 161. §. (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelel,
valamint tartalmazza a Ve. 5. mellékletében meghatározott adatokat, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a rendelkező részben foglaltakon túl a Ve. 223-225. §-ain
alapul.
A határozat 1 db polgármesteri szavazólap minta mellékletet tartalmaz, mely a határozat
elválaszthatatlan részét képezi.
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