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H A T Á R O Z A T A 

 

Döntés a Nyírbátori Helyi Választási Bizottságba FIDESZ-KDNP megbízott tag 

delegálásáról 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a Nyírbátori 

Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság), a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezet által Méhész Zoltán 4300 Nyírbátor, 

……………... alatti lakos megbízott (delegált) tagként történő Bizottsági bejelentésének helyt 

ad, megbízását elfogadja. 

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet illetékmentes fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.  

A Területi Választási Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett fellebbezést 

úgy kell benyújtani a Nyírbátori Helyi Választási Bizottsághoz (4300 Nyírbátor, Szabadság 

tér 7. fax.: 42/281-311, e-mail: valasztas@nyirbator.hu), hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított harmadik napon, vagyis 2019. október 7-én 16.00 óráig 

megérkezzen a HVB-hez.  

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem  jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,  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. A fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

 

INDOKLÁS 

 

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 2019. október 2. 

napján a Bizottság elnökénél megbízott (delegált) tagot jelentett be a Bizottságba. 

 

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) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – 

azonosak.  

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. A megbízott tag 

választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt 

feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. 

 

A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a 

megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.  

 

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrizte, a megbízás megfelel a törvényben 

foglalt feltételeknek, így a választási bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 221. § (1) bekezdése és a 224. §-a biztosítja.  

 

Nyírbátor, 2019. október 4. 

 

Ispán Sándor 

HVB elnöke 


