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                                           J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült  Pörböly község Önkormányzat  hivatalos helységében 2010. szeptember  10-én  du. 
13. 30 perckor a  Pörböly község  Helyi Választási Bizottság  ülésén. 
 
Jelen vannak: Babos Imréné vál biz elnöke  

Palásti Ferencné  elnök helyettes és 
  Gál Istvánné 

Ginder Jánosné 
Kosár Istvánné helyi  vál bizottsági tagok 

           Takaró Jánosné  HVI.vezető. 
 
Napirendi pontja: A szavazólapok imprimálása. 
 
Takaró Jánosnél HVI vezetője ismertette a Bizottsággal, hogy  elektronkus úton, a 
VER-ből letölthetők voltak a szavazólap minták, melyet a  HVI hibátlannak talált. 
Átnyújtotta  a mintákat  ellenőrzésre! 
 

Babos Imréné a HVB vezetője azokat megvizsgálva, és a jelöltektől korábban 
megkapott E1, E2, E3 bejelentő lapokon szereplő adatokkal összehasonlítva a 
bizottsági tagokkal egyhangúan megállapította, hogy valamennyi szavazólap-
minta (a polgármesteri, az un. Kislistás,) hibátlan, azaz nyomtathatók, ezért 
javasolja a szavazólap-minták jóváhagyását.  

 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága szavazás után, a javaslatnak megfelelően –  
egyhangúlag, 5  igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2010.(IX.10.) HVB. határozat: 
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
(a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdésének c.) pontjában kapott jogkörében 
eljárva megállapítja, hogy valamennyi szavazólap-minta (a polgármesteri, az un. 
Kislistás,valamint) hibátlan, azaz „nyomtathatók,” ezért ezen szavazólap-mintákat 
jóváhagyja.  
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Területi Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál 
(7146 Pörböly, Óvoda u.1.) . A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2006. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
hogy a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen nyújtották-e be;a fellebbezés 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - 
postai értesítési címét;a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát 
vagy elektronikus levélcímét. 



A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási 
bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az 
eljárást hivatalból folytathatja. 

 
 

Indokolás 
 

A várdombi Helyi Választási Bizottság a  HVI vezetőtől, az  elektronikus úton 
megkapott és letöltött  helyi szavazólap-mintákat megvizsgálta, a jelöltektől korábban 
megkapott E1, E2 E3, és EK bejelentő lapokon szereplő adatokkal összehasonlította, és 
megállapította, hogy valamennyi szavazólap-minta (a polgármesteri, az un. Kislistás, 
valamint a német kisebbségi, ) hibátlan, azaz nyomtathatók, ezért ezen szavazólap-
mintákat a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyta.  

 
A határozat a Ve. 105/A. § (2) bekezdésének c.) pontján, míg a jogorvoslatról való 
tájékoztatás a Ve. 80. §-ának (3) bekezdésén alapul. 
Határidő: Azonnal és 2010. szeptember 12.  
Felelős:   Takaró Jánosné HVI vez. 

                 (a határozat megküldéséért) 
Határozatról értesül: TVI vezető 

                                  irattár 
 
 
Pörböly,2010.szeptember 10. 
  
 
            Babos Imréné                                            Palásti Ferencné 
               Vál.biz.elnöke   HVB.vez.h. 
 
 
            Gál Istvánné                               Ginder Jánosné      Kosár Istvánné 
             vál.biz.tag vál.biztag     vál.biz.tag 
 
   
 
 
 
 Takaró Jánosné  
                    HVI.vezető 
 


