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Ács Város Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választására FIDESZ- 

Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt szervezetek által a Ács Város 

Helyi Választási Bizottságába megbízott Tóth Lajosné 2941 Ács Temető sor 3 sz. alatti lakos  

delegált tagként történő bejelentésének helyt ad, megbízását elfogadja 

. Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a 

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottsághoz (2800 Tatabánya Fő tér 4. 

email: tvb@kemoh.com). A fellebbezést Ács Város Helyi Választási Bizottságnál lehet 

előterjeszteni személyesen, levélben (2941 Ács Gyár utca 23.), telefaxon a +36-34-385-042. 

telefax számon, elektronikus levélben az igazgatas@acsvaros.hu. e-mail címre. A fellebbezést 

úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik 

napon, azaz legkésőbb 2019. szeptember 6. napján 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés 

bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) 

és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának 

személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező nem 

rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát 

igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.  

INDOKLÁS 

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt szervezetek 2019. 

szeptember 30 napján a Bizottság elnökénél megbízott tagot jelentett be. 

 

A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A választási bizottság megbízott 

tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat. A választott és megbízott tagok jogai 

és kötelezettségei -a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 

41.§ (3) bekezdésben és a 45 § (3) bekezdésben foglalt kivétellel- azonosak.  A Ve. 28 § (3) 

bekezdése alapján a helyi választási bizottság további egy-egy tagját a településen jelöltet, 

illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízzák 

meg.  

 Ve. 28.§ (4) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel 

rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát 

állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.  Ve. 30. 

paragrafusa alapján a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a 

szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell 

bejelenteni.  A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi 

lakcímét és személyi azonosítóját, valamint a választási bizottság megjelölését. Ve. 31. 
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§ paragrafusa alapján a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ve. 32 § alapján 

ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a 

választási bizottság elé terjeszti az ügyet. 

(2) A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a 

megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. 

(3) A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője 

határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek. 

 

HVB megállapította, hogy a jelölőszervezetek bejelentése megfelel a Ve. vonatkozó 

rendelkezéseiben foglaltaknak, a bejelentés a Ve. 30. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat 

tartalmazta, a bejelentés az arra nyitva álló határidőben megtörtént. A megbízott tag 

választójogát a választási iroda leellenőrizte. 

 

A megbízás megfelelt a törvényben foglalt feltételeknek a választási bizottság a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

 

A döntés a Ve 28-32. §-án alapul. A HVB hatáskörét a Ve. 30.§ (1) bekezdése és 32. § (2) 

bekezdése állapítja meg. 
 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) bekezdése és a 223-225. § -ban foglaltak 

szerint történt.  

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentességéről  szóló tájékoztatás az illetékről szóló 1990. évi XCIII 

törvény 33 §(2) bekezdésnek  1. pontján alapul. 
 
 
Ács, 2019. október 3. 
 
 

Héreginé Major Ilona  
        HVB elnök 


