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H a t á r o z a t 

 

 

Helyi Választási Iroda Vezetőjeként  a Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók 

Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt  jelölő 

szervezetek a Csongrád megyei 03. választókerület Derekegyház Községi 002. számú 

Szavazatszámláló Bizottságába Földi András Derekegyház, Bem u. 29. szám alatti lakos  

megbízott tagkénti megbízását visszautasítom, mert az nem felel meg a törvényben foglalt 

feltételeknek az alábbiak szerint:  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban Ve.) 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási bizottságnak nem lehet 

tagja képviselő. 

 

Elrendelem jelen határozat Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal épületében található 

hirdetőtábláján és Szegvár Nagyközség honlapján való közzétételét. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított  3 napon belül a Csongrád Megyei 03. sz. 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz címezve (6600. Szentes, 

Kossuth tér 6.)  a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

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

kifogást nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással.  

A kifogást írásban – személyesen, levélben (6635. Szegvár, Szabadság tér 2.), telefaxon (63-

364 800/14)  vagy elektronikus levélben (gyomberne@szegvar.hu) úgy kell benyújtani, hogy 

az  legkésőbb 2014. március  23-án 16.00 óráig megérkezzen. 

 

A kifogásnak tartalmaznia kell a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat: a jogszabálysértés 

megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás 

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 (3) bekezdés szerint a kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét.  

 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

A kifogás benyújtása tárgyi illetékmentes. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

A Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, 

Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt  jelölő szervezetek a Csongrád 
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megyei 03. választókerület Derekegyház Községi 002. számú Szavazatszámláló Bizottságába 

Földi András Derekegyház, Bem u. 29. szám alatti lakost bízta meg, hogy a szavazatszámláló 

bizottság megbízott tagjaként részt vegyen a 2014. április 6-i országgyűlési képviselő-

választás lebonyolításában .  

 

Köztudomású tény, hogy Földi András Úr tagja Derekegyház Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 

választási bizottságnak nem lehet tagja képviselő, ezért a fenti jelölő szervezet bejelentését a 

rendelkező rész szerint visszautasítottam. 

 

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. §-a, 18. § (1) 

bekezdés c) pontja, 30. §-a, 32. § (3) bekezdése, 43. § (4) bekezdése, 46. §-a alapján hoztam 

meg.  

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain alapul.  

 

 

Szegvár, 2014. március 20. 

 

 

 

         Gyömbér Ferencné 

         HVI vezető 

 

 

 

 

 


