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Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága 

7054. Tengelic Rákóczi u.11. 

fax: 74/532-008 

email: tengelicpolghiv@t-online.hu 

       

Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága 29/2014. (X.13.) HVB határozata 

A megbízólevél átadásának jogára vonatkozó bizottsági hatáskörnek a bizottság 

elnökére történő átruházásáról 
 

Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény ( továbbiakban: Ve.) 206. §-ban kapott felhatalmazás alapján a megbízólevél 

képviselők és polgármester részére történő átadásának hatáskörét a bizottság elnökére, Bódai 

Jánosnéra ruházza. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Tolna Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, 

jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési 

jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Tengelic Község Helyi Választási 

Bizottsághoz. 

A fellebbezést személyesen, levélben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.), telefaxon (74-532- 

008), elektronikus levélben (tengelicpolghiv@t-online.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb 2014. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása 

jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 

c) 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 Ve. 206. §-a alapján, a választás eredményét megállapító választási bizottság a választás 

eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízólevelet a 

megválasztott képviselőnek. A választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság elnökére 

átruházhatja. 

A Helyi Választási Bizottság ezen jogszabályi felhatalmazással élve, a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

A határozat a Ve. 46. §-án, a 206. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án 

221.§-án, valamint 223-225.§-ain, a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Tengelic, 2014. október 13. 

                                                                                       Bódai Jánosné  

                                                                                          HVB elnök  

 

 


