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Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
99/2019. (XI.5.) HVB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága I. Zs., ………….. szám alatti lakos
szavazatszámláló bizottság megbízott tagja
megbízatásának megszűnését megállapítja.
A választási bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet – személyesen, levélben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.),
telefaxon (74/504-198), vagy elektronikus levélben (valasztasinfo@szekszard.hu) –
fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó Szekszárd Megyei jogú Város Helyi Választási
Bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz.
A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 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 a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve 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 a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
Az eljárás illetékmentes.
INDOKOLÁS
2019. október 4. napján az Éljen Szekszárd Egyesület jelölő szervezet a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 28. § (4) bekezdése alapján I. Zs.-t Szekszárd
Megyei Jogú Városban a 02. számú egyéni választókerület 11. számú szavazókörébe
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szavazatszámláló bizottsági tagnak megbízta, aki 2019. október 9. napján az esküt a Ve. 37. §
(1) bekezdésének megfelelően letette.
A Ve. 33. § (3) bekezdés b) pontja szerint (…) a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának
megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásáig tart. Tekintettel arra, hogy a Pécsi
Ítélőtábla Pk. VI.50.033/2019/5. számú jogerős döntésével Szekszárd Megyei Jogú Város 02.
számú egyéni választókerületében, a 4., 11. és 12. számú szavazókörökben a választás
megismétlését rendelte el, és így I. Zs. megbízatása az eredmény jogerőssé válásának
elmaradása okán nem szűnt meg, megbízatását a jelölő szervezet 2019. november 4. napján
a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez címzett írásbeli nyilatkozattal visszavonta.
A HVB eljárása során megállapította, hogy a Ve. 34. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettek
alapján a választási bizottság tagjának megbízatása (….) megszűnik, ha a megbízott tag
megbízatását a megbízó visszavonja. A Ve. 34. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a
választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti
megszűnését a választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság tagja esetében a helyi
választási bizottság - határozattal állapítja meg. A megbízatás megszűnésének megállapítását
bárki indítványozhatja. Az indítványról a választási bizottság három napon belül dönt. A
döntéshozatalban az érintett tag nem vehet részt, az érintett tagot a határozatképesség
szempontjából nem kell figyelembe venni.
A megbízás visszavonásával egyidejűleg, 2019. november 4. napján a jelölőszervezet
képviselője indítványozta I. Zs. szavazatszámláló bizottsági megbízott tag megbízatása
megszűnésének megállapítását.
A fentiekre tekintettel a HVB –figyelemmel a Ve. 44. § (1) bekezdésére - a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
A határidőkre vonatkozó tájékoztatás a Ve. 10. §-án alapul, a határozat tartalmi elemeiről a
Ve. 46. § rendelkezik. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes
feltételeiről a Ve. 223-226. § -ai rendelkeznek.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján
alapul.
Szekszárd, 2019. november 5.

dr. Kulcsár Ágnes s.k.
HVB elnök
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