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Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága 1/2014. (VIII.21.)
HVB határozata
HATÁROZAT
Tengelic Község Helyi Választási Bizottsága ( továbbiakban: HVB.) a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 39.§.(1) bekezdése alapján a HVB
elnökének választja Bódai Jánosnét, a HVB választott tagját.
A határozat ellen a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Tolna Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), de a Helyi
Választási Bizottsághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az, legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 napon belül, azaz 2014.
augusztus 25-én 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223.§. (3)
bekezdésében foglalt kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét ( székhelyét )
és – ha a lakcímétől eltér, postai értesítési címét – a kérelem benyújtójának személyi
azonosítóját illetve ha 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. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
INDOKOLÁS
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztotta a HVB tagjait és
póttagjait. A tagok és póttagok az esküt, fogadalmat letették.
A Ve. 38.§.(1) bekezdése értelmében a választási bizottság – tagjainak megválasztását és
eskü-, illetőleg fogadalomtételét követően – alakuló ülést tart. A Ve. 39.§(1) bekezdése
szerint az alakuló ülésen a választási bizottság a választott tagok közül megválasztja elnökét
és annak helyettesét.
A Helyi Választási Bizottság a fentiek alapján, az alakuló ülésen a határozat rendelkező
részében foglaltak szerint döntött.
A HVB hatáskörét a Ve. 39.§.(1) bekezdés biztosítja.
A határozat a Ve. 44-49.§-in alapul, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221.§.(1) bekezdése,
valamint a 223-224.§-ai szabályozzák, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§.(2) bekezdés 1. pontján alapul.
Tengelic, 2014. augusztus 22.
Bódai Jánosné sk.
HVB elnök
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