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HATÁROZAT
Kapuvári Helyi Választási Iroda vezetőjeként a 2014. április 6.-i országgyűlési választásra a
Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet által a Kapuvár városi 2. számú
szavazókörökbe Csákány Annamária (személyi szám:
) Kapuvár, Gesztenye sor 1.
(2. em. 9 ajtó) szám alatti lakos szavazatszámláló bizottsági tagnak való megbízása tárgyában
meghoztam az alábbi határozatot:
A Jobbik Magyarországért jelölőszervezet által Kapuvár város 2. számú
szavazatszámláló bizottságába Csákány Annamária szavazatszámláló bizottsági tagsági
megbízását elutasítom.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül kifogást lehet benyújtani a GyőrMoson-Sopron megyei 03 számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási
Bizottságához (9300.Csorna, Szent István tér 22.; jegyzo@csorna.hu Fax: 96/261-680) úgy,
hogy az legkésőbb 2014. március 27.-én 1600 óráig megérkezzen.
A kifogást az Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságához Írásban –
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. (9300
Csorna, Szent István tér 22. e-mail: jegyzo@csorna.hu, Fax: 96/261-680)
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a)

a jogszabálysértés megjelölését

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c)

a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét, valamint

d) a kifogás 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 szervezet bírósági nyilvántartásba –vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A kifogás benyújtása illetékmentes.

H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1. • Tel: (96) 596-002 • Fax: (96) 596-005
E-mail: jegyző@kapuvar.hu

INDOKOLÁS:
A Jobbik Magyarországért jelölőszervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve) 28. § (2) bekezdése alapján a kapuvári szavazatszámláló
bizottságokba szavazatszámláló bizottsági tagokat delegált.
A bejelentés alapján megállapítottam, hogy a Jobbik Magyarországért jelölőszervezet állított
jelöltet, illetve listát, az illetékes választási bizottság nyilvántartásba vette, így az jogosulttá vált
szavazatszámláló bizottsági tagok delegálására.
A bejelentésnek a törvényes határidőn belül eleget tett, a bejelentés tartalmazza a Ve. 30. § (3)
bekezdésben meghatározott adatokat.
Azonban a Kapuvári 2. számú szavazókörbe megbízott Csákány Annamária a Ve. 18. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok alá esik, ugyanis Csákány Annamária a Kapuvár Városi
Önkormányzat képviselője. A Ve. 18. §-a (1) bekezdés c. pontja alapján a választási
bizottságnak nem lehet tagja képviselő, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
A Ve. 36. §-ában foglaltak szerint, ha a választási bizottság megbízott tagjának
megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott okból megszűnt,
helyébe a megbízó új tagot bízhat meg.
A határozatom a Ve. 28. § (2), a 30.§-án, a 18. § (1) bekezdés c. pontján, és a Ve. 36. §-án
alapszik, hatáskörömet a Ve. 30.§ (1) bekezdése állapította meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 209.
§ (1) bekezdésén és a 210. § (1) bekezdésén, valamint a 212. §.-án alapszik.
Kapuvár, 2014. március 24.

Borsodi Tamás
Helyi Választási Iroda vezetője
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