
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2019. szeptember 18. napján, du. 16.00 órakor a Balatonudvari Helyi Választási 

Bizottság üléséről a Balatonudvari község Önkormányzat helyiségében.  

 

Tárgy: szavazólapok adattartalmának jóváhagyása.  

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző, HVI tagja 

 

Megválasztott HVB tagok:  

Csikhon Lászlóné  HVB elnök 

Teklovicsné Stáhl Ibolya HVB elnökhelyettes 

Varga Gyuláné HVB tag 

Meilinger Gézáné HVB tag 

 

 

Egyéb megjelentek: 0 fő 

 

Csikhon Lászlóné HVB elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Helyi 

Választási Bizottság 4 fő tag jelenlétével határozatképes.  

Köszönti a megjelent HVI tag aljegyzőt, dr. Panyi Szilvia Orsolyát és felkéri a bizottsági ülés 

jegyzőkönyvezésére.  

 

Ezt követően ismerteti, hogy a mai napon a jogszabályi előírások értelmében a szavazólapok 

adattartalmát kell ellenőrizni, azok megfelelősége esetén a szükséges tennivalókat elintézni.  

 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében: „162. § (1) A szavazólap adattartalmát a 

választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista 

nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. 

(2) Ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a 

nyilvántartásból 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. 

79. A szavazólapok elkészítése 

163. § (1) A szavazólapok elkészítéséről a Nemzeti Választási Iroda gondoskodik. 

(2) A szavazólapokat a szavazóhelyiségben is ellenőrizhető biztonsági elemmel kell ellátni. 

163/A. § *  A Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a szavazólapok eljuttatásáról az 

illetékes választási irodákhoz.” 

 

A HVI tájékoztatása értelmében a választási rendszerben a szeptember 9-i HVB ülésen 

meghozott 17-18/2019. (IX.09) számú határozatok alapján a polgármesteri és a képviselői 

szavazólapokon a megfelelő sorrendben kerültek feltüntetésre az induló jelöltek. 

A szeptember 17-18–i próbák sikeresen lezajlódtak, a szavazólap minták kinyomtatásra 

kerültek.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300036.TV#lbj137id6a36


Ismerteti a szavazólapok adattartalmát. Majd megállapítja, hogy a polgármesteri és a 

képviselői szavazólap minták megfelelőek, nyomtatásra alkalmasak. Felkérte a HVB tagokat, 

hogy aláírásukkal lássák el a minta szavazólapokat.  

Ezt követően felolvassa a határozat-tervezetek szövegét, majd szavazásra tette fel a két 

határozatot.  

 

Ellenvélemény nem lévén, az elhangzott javaslattal egyet értve a Balatonudvari Helyi 

Választási Bizottság 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat mellett egyhangúan az alábbi 

határozatokat hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Helyi Választási Bizottság 

19./2019. (IX. 18.) számú 
HVB HATÁROZATA 

 

Balatonudvari Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) az egyéni listán 

szereplő bejelentett képviselőjelölteket tartalmazó szavazólap-mintát leellenőrizte és 

elfogadta, „nyomható”-nak minősítette. A minta szavazólap jelen határozat mellékletét 

képezi. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen 1 (egy) napon belül lehet 

bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani úgy, hogy a határozat meghozatalát követő napon 

megérkezzen a HVB-hez.  

Indokolás 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 162. § (1) bekezdése értelmében a HVB a 

szavazólap adattartalmát jóváhagyja azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve 

lista nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. 

 

A HVB a beterjesztett szavazólap mintát hibátlannak találta. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 240.§ (1) bekezdése zárja ki. A bírósági 

felülvizsgálati kérelemről szóló tájékoztatást a Ve. 240.§ (2) bekezdése alapján adtam. 

 Határidő: jogszabály szerint  

 Felelős: HVB elnök  

 

 

Balatonudvari Község Helyi Választási Bizottság 

20./2019. (IX. 18.) számú 

HVB HATÁROZATA 
 

Balatonudvari Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a polgármester-

jelöltet tartalmazó szavazólap-mintát leellenőrizte és elfogadta, „nyomható”-nak minősítette.  

A minta szavazólap jelen határozat mellékletét képezi. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen 1 (egy) napon belül lehet 

bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani úgy, hogy a határozat meghozatalát követő napon 

megérkezzen a HVB-hez.  

 

 



Indokolás 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 162. § (1) bekezdése értelmében a HVB a 

szavazólap adattartalmát jóváhagyja azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve 

lista nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. 

 

A HVB a beterjesztett szavazólap mintát hibátlannak találta. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 240.§ (1) bekezdése zárja ki. A bírósági 

felülvizsgálati kérelemről szóló tájékoztatást a Ve. 240.§ (2) bekezdése alapján adtam. 

Határidő: jogszabály szerint  

 Felelős: HVB elnök  

 

 

Csikhon Lászlóné HVB elnök: végezetül megköszönte a részvételt, majd a HVB ülését 

16.35 

 órakor bezárta.   

 

K.m.f. 

 

 

Csikhon Lászlóné      dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző  

HVB elnök        jegyzőkönyvvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JELENLÉTI ÍV 

 

 

Készült: 2019. szeptember 18. napján, du. 16.00 órakor megkezdett Helyi Választási 

Bizottsági ülésről a Balatonudvari község Önkormányzat helyiségében. 

 

HVB tagok:  

 

NÉV:       Aláírás:  

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

Póttagok:  

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya  

aljegyző HVI tag     …………………………………….. 

 

 

 

Egyéb megjelentek:  

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 


