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HATÁROZATI KIVONAT 

 

 

Zalalövő Város Helyi Választási Bizottsága 2019. augusztus 5. napján megtartott nyílt ülésének 

jegyzőkönyvéből: 

 

 

1/2019. (08. 05.) helyi választási bizottság határozata:  

Zalalövői Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökének és 

elnökhelyettesének megválasztása tárgyában meghozta az alábbi határozatot:  

Zalalövői Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdése alapján elnökének Szabó Józsefnét, elnökhelyettesének 

Kovács Józsefnét választotta meg.  

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

jogszabálysértésre hivatkozással a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a 

Zalalövői Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (8999 Zalalövő, Szabadság tér 

1.) telefaxon (92/571032), elektronikus levélben (jegyzo@zalalovo.hu) benyújtandó 

fellebbezéssel élhet.  

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. augusztus 5. 

napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. augusztus 8-án 16.00 óráig megérkezzen. 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell  

- a kérelem hivatkozási alapját,  

- 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.  

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.  

 

 



 

 

 

Indokolás 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) 

bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül megválasztja elnökét 

és annak helyettesét.  

A határozat a Ve. 39. § (1) bekezdésén és 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 

221. §-án, valamint 223 – 224. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.  

 

 

 

      Szabó Józsefné sk.      Kovács Józsefné sk. 

        HVB elnöke      HVB elnökhelyettes 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

Zalalövő, 2019. augusztus 5. 

 

 

 

 

 

Vigh-Tardi Valéria  

HVI vezetője, jegyzőkönyvvezető  

 

 


