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Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 

3851 Ináncs, Kossuth út 26, Tel: 46/456-101 

E-mail: inancshiv@t-online.hu 

Tel/fax: 46/556-010, 456-101 

 
948/2013/I                                       Tárgy: Helyi Választási Iroda tagjainak 

          megbízása 

       

 

H A T Á R O Z A T 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 67.§ (2) 

bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Ináncs, Csobád, Hernádszentandrás települések 

tekintetében a Helyi Választási Iroda tagjainak megbízatását azonnali hatállyal visszavonom, 

egyúttal a Ve. 67.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a Helyi Választási Iroda 

tagjainak: 

 

Buszlai Andrásné 

Dudás Andrásné 

Gál Zoltán 

Kurucz Noémi 

Molnárné Németh Erzsébet 

Nevelős Gábor  

Prokopné Kavasánszki Mónika 

Szacsuri Istvánné 

Szeszták Istvánné 

 

 Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit határozatlan időre megbízom.  

 

A Ve. 66.§ (5) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettesévé 

Nevelős Gábor aljegyzőt nevezem ki. 

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese és tagjai kötelesek a Ve.  alapján eljárni, 

összeférhetetlenségüket a Helyi Választási Iroda vezetőjének bejelenteni, jogszabályi 

kötelezettségüket megtartani,a Helyi Választási Iroda, a Területi Választási Iroda és a 

Nemzeti Választási Iroda vezetőjének utasításait a legjobb tudomásuk szerint és jogszabályi 

kötelezettségüknek megfelelően végrehajtani.  

 

E határozat az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Csobádi valamint 

Hernádszentandrási Kirendeltségeinek hirdetőtábláján, valamint az Ináncsi, Csobádi, 

Hernádszentandrási önkormányzatok honlapján kerül közzétételre. 

 

A határozat ellen a illetékmentes fellebbezés nyújtható be a HVI vezetőjéhez (3851 Ináncs, 

Kossuth u. 26.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat 

meghozatalától számított 3 napon belül, azaz 2014. január 23 napján megérkezzen a Helyi 

Választási Irodához. 
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A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell  

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,  

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 fellebbezést a B.A.Z. Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el. A fellebbezésre 

megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00.órakor jár le. A határidőt 

naptári napokban kell számítani. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Ve 67. § (1) értelmében 

„ A választási iroda további tagjait a választási iroda vezetője a választási iroda feladatainak 

végrehajtásához szükséges számban, határozatlan időre bízza meg. A választási iroda a 

tagjairól nyilvántartást vezet.  

(2) A választási iroda tagjának megbízatását a választási iroda vezetője indokolás nélkül 

visszavonhatja.  

68. § (1) A választási iroda tagjává közszolgálati tisztviselő és közalkalmazott bízható meg. „ 

 

A Ve. 66.§.(5) bekezdése alapján 

„ A választási iroda vezetője a választási iroda tagjai közül kinevezi helyettesét.” 

 

Ezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 74. § rendelkezései alapján, a 47.§ (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül biztosítottam. 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdése az 

irányadó. 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdés 1. pontja biztosítja. 

 

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt. 

 

Ináncs, 2014.január 20. 

 

       Nagyné Halmai Katalin  

        HVI vezető 

 

A határozat a mai napon közzétételre került: 

2014. január 20. 

        

       Nagyné Halmai Katalin  

        HVI vezető 

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=225672&srcid=ol2034#sid464128

