JEGYZŐKÖNYV

Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről

Az ülés helye:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Az ülés ideje:

2014.09.15. 11 óra

Az ülés tárgya:

1.
A
helyi
önkormányzatunk
képviselők
és
polgármesterek 2014. évi választása szavazólapjainak
ellenőrzése és imprimálása
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
2. Egyebek (bejelentések)
Előadó: Radics Zénó HVB elnök

Jelen vannak:

Radics Zénó
Szemenyei Katalin
ifj. Zsibrita András

a bizottság elnöke
a bizottság elnökhelyettese
a bizottság tagja

Megyeriné Lepsényi Aliz

HVI vezető-helyettes

Radics Zénó HVB elnök az ülést megnyitotta és köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Ezt követően Radics Zénó – tekintettel az előzetesen kiküldött meghívóban
foglaltakra – javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, amelyek a következők:
1. A helyi önkormányzatunk képviselők és polgármesterek 2014. évi
választása szavazólapjainak ellenőrzése és imprimálása
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
2. Egyebek (bejelentések)
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
A bizottság tagjai egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélküli döntésével
elfogadták a fenti napirendi pontokat, majd megkezdődött a napirendi pontok
részletes tárgyalása.

1. Napirendi pont:
A helyi önkormányzatunk képviselők és polgármesterek 2014. évi
választása szavazólapjainak ellenőrzése és imprimálása
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
Radics Zénó HVB elnök: A szavazólapok elkészítésével megbízott Békés Megyei
Kormányhivatal Informatikai Főosztálya megküldte a szavazólapok mintáit.
Kérem a bizottság tagjait, hogy tekintsék át és aláírásukkal nyilvánítsák a
szavazólapokat „NYOMHATÓNAK”.
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
26/2014. (IX.15.) számú

HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság a 2014.09.15. napján megtartott
ülésen – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 162. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva – meghozta a
következő
Határozatot
Csanádapáca településen a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választás szavazólapjainak adattartalmát a határozat
mellékletét képező „MINTA SZAVAZÓLAP”-ok adattartalmának megfelelően
„NYOMHATÓ” jelzéssel látja el.
A Ve. 240. §-a alapján 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 megérkezzen a megtámadott határozatot hozó
választási bizottsághoz.
INDOKOLÁS
A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján – a helyi választási bizottság hagyja jóvá a
település szavazólapjainak adattartalmát. A Ve. 307/L. § (1) bekezdése alapján
külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a
polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra.

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az előállított
szavazólap minták azokat a képviselőjelölteket és polgármester jelöltet
tartalmazza, akiket a bizottság korábban nyilvántartásba vett. A minta
szavazólapokon a képviselő- és polgármester jelöltek sorrendje megegyezik a
Csanádapácai
Helyi
Választási
Bizottság
25/2014.
(IX.08.)
számú
határozatában foglaltakkal.
A szavazólapok elkészítésével megbízott Békés Megyei Kormányhivatal
Informatikai Főosztálya megküldte a szavazólapok mintáit. A HVB 2014.
szeptember 15-én tartott ülésén megvizsgálta a mintákat és megállapította, hogy
azokon szerepelnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 5. és 6. sz. mellékleteiben meghatározott kellékek, a jelöltek
nevei, a bejelentettekkel megegyeznek, így a Választási Bizottság a szavazólapok
adattartalmát a Ve. 162/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
jóváhagyta.
A határozat a Ve. 162/A. § (1) bekezdésén, a Ve. 307/L. § (1) bekezdésén, a
jogorvoslati lehetőség kizárása a Ve. 240. § rendelkezésein alapul.
Csanádapáca, 2014. szeptember 15.
Radics Zénó
HVB elnök
2. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
Radics Zénó HVB elnök: Kérdés, felvetés?
Radics Zénó HVB elnök: Amennyiben nincs, úgy a mai ülést berekesztettnek
tekintem.

Radics Zénó
a HVB elnöke

Szemenyei Katalin
a HVB elnökhelyettese

Megyeriné Lepsényi Aliz
HVI vezető-helyettes, jegyzőkönyvvezető

