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51/2010. (X. 4.) sz. HVB HATÁROZAT 
 
Izsófalva Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 2010. október 4-én megtartott ülésén a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve) 29/B. § (3) bekezdésében 
megállapított hatáskörében eljárva, 3 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 
határozatot. 
 
Izsófalva Nagyközség  Helyi Választási Bizottsága  a 49/2010. (X. 3.) számú határozata 
indokolásának 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
2./ A szavazás adatai: 
- szavazóként megjelentek száma: 792 fő, 
- az urnában lévő szavazólapok száma: 792 db, 
- eltérés a szavazóként megjelentek számától: 0 db, 
- érvénytelen szavazólapok száma: 17 db, 
- érvényes szavazólapok száma: 775 db. 
 
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: 
 
1. dr. Csontos Jánosné független  (kiesett)   0 
2. Fodor Albert  független             421 
3. Gyöngyösi Róbert  Jobbik Magyarországért Mozgalom   78 
4.  Papp Róbert  független      40 
5.  Simon Ottó   FIDESZ-KDNP     236 
 
A  49/2010. (X. 3.) számú HVB határozat egyebekben változatlan marad. 
A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Területi Választási 
Bizottsághoz (3525 Miskolc, Városház tér 1.) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést 
a Helyi Választási Bizottsághoz (3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64.) kell benyújtani úgy, 
hogy legkésőbb 2010. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés személyesen, 
postai úton, faxon vagy e-mailen is benyújtható. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 29/B. § (3) bekezdés szerint ha a 
határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság a hibát kérelemre vagy 
hivatalból kijavíthatja. A számítási hibát tartalmazó határozat kijavítására csak akkor kerülhet 
sor, ha a számítási hiba kijavítása nem hat ki az ügy érdemére. 
 
Mivel a Helyi Választási Bizottság tudomást szerzett arról, hogy  49/2010. (X. 3.) számú 
határozata az indokolási részben hibásan tartalmazta a választási eredmény adatait, mely a 
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határozat érdemére nem hatott ki, ezért a Helyi Választási Bizottság az adatok kijavításáról 
határozott. 
 
A jogorvoslati jog biztosítására a Ve. 73. § (4) bek., 79-80. §-a alapján került sor. 
 
 
Izsófalva, 2010. október 3. 
 
 
         Várnai István 
                 HVB elnök 
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