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80/2014. (IX. 15.) HVB határozat  Tárgy: szavazólap adattartalmának jóvá-  
 hagyása 
 Melléklet: szavazólap 
 

HATÁROZAT  
 
Cegléd Város Helyi Választási Bizottsága  
 

Cegléd település 1. számú egyéni választókerületében a helyi önkormányzati 
képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választásán az egyéni szavazólap 

adattartalmát a melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat ellen illetékmentes bírósági 
felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Fővárosi Ítélőtáblához (1055 Budapest, Markó u. 
16.) címezve jogszabálysértésre hivatkozással úgy, hogy az legkésőbb a határozat 
meghozatalát követő napon megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz. A 
bírósági felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Ítélőtábla bírálja el. A bíróság a bírósági 
felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt. A bírósági 
felülvizsgálati kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 
 
A határozat ellen a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen (2700 Cegléd, Kossuth tér 
1.) levélben, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumként 
(jegyzo@cegledph.hu) Cegléd Város Helyi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: HVB) 
lehet benyújtani.  
 
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. 
§ (3) bekezdése szerinti – 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-vétel számát.  
 
A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét.  
A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával 
rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját 
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.  
 

INDOKOLÁS 
 



A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmében: „a szavazólap adattartalmát a választási bizottság 
hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-
vétele tárgyában határozatot hozott.” 
 
Cegléd Város Helyi Választási Bizottsága 2014. szeptember 8. nappal bezárólag döntött a 
Ceglédi Helyi Választási Irodához 2014. szeptember 8-án 16 óráig bejelentett egyéni 
választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatosan. A HVB 2014. szeptember 8-
án 16 órát követően elvégezte a jelöltek szavazólapon történő sorrendjének sorsolását. A 
Nemzeti Választási Iroda az HVB fenti döntései alapján, figyelembevéve a Ve. 156. §-át, 158. 
§ (1)-(2) bekezdéseit, a 159. § (1)-(2) bekezdését, továbbá a Ve. 5. mellékletét elkészítette az 
egyéni szavazólap mintát.   
 
A fentiek alapján a HVB Cegléd település 1. számú egyéni választókerületében a helyi 
önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választására vonatkozó 
szavazólap mintát a melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá. 
 
A HVB határozatát a fentiek alapján a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, 
a Ve. 46. §-ára való figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg. 
 
A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására a Ve. 223. §-ában, a 224. § (1), (3)-(5) 
bekezdéseiben, a 225. §-ában, valamint a 240. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, a jogvesztő 
határidő számítására a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések vonatkoznak.  
 
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 
(2) bekezdés 1. pontján alapul. 
 
Cegléd, 2014. szeptember 15. 
 

P. H. 
 

………………………….. 
Farkasné Dr. Piroska Emőke 

Cegléd Város Helyi Választási 
Bizottságának elnöke 

 
 

Értesülnek: 
- Irattár 
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