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Vének Község Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: Választási Bizottság) Szakál Róbert ________szám alatti 
lakos választási bizottsági tag megbízatásának megszűnése tárgyában meghozta az alábbi 
  

határozatot: 
  
A Választási Bizottság megállapítja, hogy Szakál Róbert bizottsági tag megbízatása összeférhetetlenség 
miatt megszűnt. 
  
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz. 
A fellebbezést Vének Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, 
levélben (9062 Petőfi S. út 3.), telefaxon (96/560-238), elektronikus levélben (igazgatas@kisbajcs.hu) úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást, 
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. 
A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,  illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és 
bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes. 
  

Indokolás 
 

Szakál Róbert __________ szám alatti lakos választási bizottsági tag a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 18.§ (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozva összeférhetetlenséget 
jelentett be. Szakál Róbertet Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2014. (VIII.28.) számú 
határozatával választotta meg a Helyi Választás Bizottság tagjának. 
 
A Ve. 18.§ (2) bekezdésének c) pontja szerint a választási bizottságnak nem lehet választott tagja a 
választókerületben induló jelölt hozzátartozója. 
A Ve. 34.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében a választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik a 
18.§ szerinti összeférhetetlenség esetén. A Ve. 34.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag 
megbízatásának megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg. 
 
Fentiekre tekintettel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A határozat a Ve. 18. § (2) bekezdésén, 34.§ (1) bekezdésének b) pontján, 34.§ (2) bekezdésén, 221. § (1) 
bekezdésén, valamint 223-225. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdés 1. pontján alapul. 
  
 
Vének, 2014. szeptember 8. 
  

     Kollár Miklósné 
Választási Bizottság Elnöke 
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