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3/2019. (08.30) számú határozata az 

egyes bizottsági hatáskörök bizottsági elnökre történő átruházásáról   

 

Ács Város Helyi Választási Bizottsága a következő döntést hozza: 

 

1.) A Ve. 50. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét, a határozat kijavítása 

tekintetében a HVB elnökére ruházza hát. 

2.) A Ve. 213. § (1) és (2) bekezdése szerint a HVB illetékességébe tartozó kifogás 

áttételének jogát a HVB elnökére ruházza át. 

3.) A Ve. 217. § (2) bekezdése szerinti elbírált ügyben a HVB határozata (személyes 

adatokat nem tartalmazó) másolatának megküldési jogát a HVB elnökére ruházz át. 

A határozat ellen a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fellebbezést nyújthat be az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést 

a Ve. 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Területi 

Választási Bizottság bírálja el. 

A fellebbezést - a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve - a 

Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mailen (kell benyújtani.  

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől számított 3 napon 

belül, azaz legkésőbb 2019. szeptember 2-án 16 óráig megérkezzen. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés 

bizonyítékait; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és postai értesítési 

címét, ha eltér a lakcímétől; fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a 

külföldön élő, magyar lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 50 § (1) bekezdésére, a Ve. 213. § (1) és (2) bekezdésére, 

valamint a Ve. 217 § (2) bekezdésére tekintettel hozta meg döntését és a rendelkező részekben 

foglaltak szerint az bizottság elnökére ruházta át a fenti hatásköröket. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, és a 224. § (1) – (2) bekezdésén 

alapul. A határozat az említetteken kívül a Ve. 10. §-án és a 46. §-án alapszik. 

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 49. § (2) bekezdése alapján Ács Város 

Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint Ács Város honlapján hozza nyilvánosságra. 

 

Ács, 2019. augusztus 30.      Héreginé Major Ilona 

          HVB elnök sk. 
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