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Velem község Helyi Választási Bizottságának  

9/2010. (IX.13.) számú HVB határozata 
 
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a 
továbbiakban: Ve./ 105/A. § (2) bekezdés c./ pontjában megállapított hatáskörében eljárva, a 2010. évi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek választása során Velem község polgármesteri 
szavazólapjának felülvizsgálata tárgyában meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t: 
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottsága Velem község polgármesteri szavazólapjának adattartamát  
 

j ó v á h a g y j a. 
 
 
A határozat ellen a Területi Választási Bizottsághoz /9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1./ címzett, de a 
Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. 
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz /9726 Velem, Rákóczi u. 73/ kell benyújtani úgy, hogy 
legkésıbb a megtámadott határozat meghozatalát követı napon /2010. szeptember 14./ 16,00 óráig 
megérkezzen.  
A fellebbezés illetékmentes. 
 
 
I n d o k o l á s 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény  /a továbbiakban: Ve./ 105/A. § (2) bekezdés c./ pontja 
alapján a helyi választási bizottság jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartamát.   
 
A Ve. 110. § (2) bekezdése alapján a polgármester-választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a 
jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, szükség esetén a Ve. 52. § (3) bekezdése szerinti 
megkülönböztetı jelzést, valamint a jelölı szervezetek nevét, illetıleg a független jelölés tényét.  
 
Velem község Helyi Választási Bizottsága /a továbbiakban: Bizottság/ az elkészített minta-szavazólapok 
ellenırzését elvégezte és megállapította, hogy a polgármesteri minta-szavazólapok adattartama mindenben 
megfelel a Ve. 6. számú mellékletében meghatározott mintán feltüntetettnek, a minta-szavazólapok 
megfelelıen biztosítják a jelöltek közötti esélyegyenlıséget. 
 
Fentiekre tekintettel a Bizottság a polgármesteri szavazólap adattartamát jóváhagyta, és a minta-
szavazólapot „Nyomtatható” felirattal látta el. 
 
 
 



 
A Bizottság a határozatát Velem község honlapján, a www.velem.hu. oldalon, illetve Bozsok és Velem 
községek Körjegyzıségének hirdetıtábláján teszi közzé.  
 
 
A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ve. 29/B. §-án alapul.  

A jogorvoslatról történı tájékoztatás a Ve. 79. (1)-(2) bekezdésén és 80. § (1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.  
 
A fellebbezés az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) § 1. pontja alapján illetékmentes. 
 
 
 
Velem, 2010. szeptember 13. 
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