Helyi Választási Bizottság
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
tel.: 06-29/435-001, fax: 06-29/435-003

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sülysápi Helyi Választási Bizottság (HVB) 2014. szeptember 15-én 10.00-kor
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Dr. Popovics László HVB elnök
Gálfi János Istvánné HVB elnökhelyettes
Sárközi Zsoltné HVB tag
Tóth Krisztina jegyző, a HVI vezetője /jegyzőkönyvvezető/
Dr. Popovics László: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes: az összesen 3 választott tagból 3 jelen van, az ülést megnyitom.
Előterjesztem a napirendet, kérem, hogy szavazzunk róla.
Az ülés napirendje
1./ Polgármester választásához készülő szavazólap adattartalmának jóváhagyása
2./ Helyi önkormányzati képviselők választásához készülő szavazólap adattartalmának
jóváhagyása
3./ Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához készülő szavazólap
adattartalmának jóváhagyása
A Bizottság a napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
1./ NAPIRENDI PONT
Polgármester választásához készülő szavazólap adattartalmának
jóváhagyása
Tóth Krisztina: A választási rendszerben elkészültek a választás napján felhasználásra kerülő
szavazólapok mintái. Először átadnám a polgármester-választás minta szavazólapját.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a minta
szavazólapot.
/A Bizottság tagjai ellenőrzik a minta szavazólapot./
Dr. Popovics László: Kérem, hogy szavazással döntsünk a szavazólap jóváhagyásáról!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2014. (IX. 15.) HVB határozat
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A Sülysápi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12-ére kitűzött általános választására a polgármester választásához készülő
szavazólap adattartalmát a – jelen határozat mellékletét képező – 114123000001_00a4a
sorszámú „MINTA SZAVAZÓLAP” adattartalmának megfelelően jóváhagyja.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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-vételi számát.
Indokolás
A Sülysápi Helyi Választási Bizottsága az elektronikus választási rendszerből kinyomtatott, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a polgármester választásához készülő szavazólap adattartalmát megvizsgálta és
rendben találta, ezért a szavazólapot a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 156-162. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyta.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
2./ NAPIRENDI PONT
Helyi önkormányzati képviselők választásához készülő szavazólap
adattartalmának jóváhagyása
Dr. Popovics László: Következik a képviselőválasztás adatlapja. Kérem a Bizottságot, hogy
vizsgáljuk meg a minta szavazólapot.
/A Bizottság tagjai ellenőrzik a minta szavazólapot./
Dr. Popovics László: Kérem, hogy szavazással döntsünk a szavazólap jóváhagyásáról!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
38/2014. (IX. 15.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12-ére kitűzött általános választására a helyi önkormányzati képviselők
választásához készülő szavazólap adattartalmát a – jelen határozat mellékletét képező –
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314123000001_00m3a sorszámú „MINTA SZAVAZÓLAP” adattartalmának megfelelően
jóváhagyja.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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-vételi számát.
Indokolás
A Sülysápi Helyi Választási Bizottsága az elektronikus választási rendszerből kinyomtatott, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a helyi önkormányzati képviselők választásához készülő szavazólap adattartalmát
megvizsgálta és rendben találta, ezért a szavazólapot a választási eljárásról szó 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 156-162. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint jóváhagyta.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
3./ NAPIRENDI PONT
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához készülő
szavazólap adattartalmának jóváhagyása
Dr. Popovics László: Következik a roma nemzetiségi képviselő választás adatlapja. Kérem a
Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a minta szavazólapot.
/A Bizottság tagjai ellenőrzik a minta szavazólapot./
Dr. Popovics László: Kérem, hogy szavazással döntsünk a szavazólap jóváhagyásáról!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2014. (IX. 15.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött helyi
önkormányzati választásához készülő szavazólap adattartalmát a – jelen határozat mellékletét
képező – 814123000701_00a4a sorszámú „MINTA SZAVAZÓLAP” adattartalmának
megfelelően jóváhagyja.
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E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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-vételi számát.
Indokolás
A Sülysápi Helyi Választási Bizottsága az elektronikus választási rendszerből kinyomtatott, a
roma nemzetiség 2014. október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati választásához készülő
szavazólap adattartalmát megvizsgálta és rendben találta, ezért a szavazólapot a választási
eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 156-162. §-a alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyta.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.

Dr. Popovics László: A napirend végére értünk, megköszönöm a részvételt és a munkát, az
ülést bezárom.

k.m.f.

Dr. Popovics László s.k.
HVB elnök

Gálfi János Istvánné s.k.
HVB elnökhelyettes

Sárközi Zsoltné s.k.
HVB tag
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