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Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság
196-H/2019. (X. 10.) Budapest Főváros XIII. kerületi HVB határozatával

4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy
Dira László a Budapest 13. kerület 54. számú szavazókör Szavazatszámláló
Bizottsága elnökhelyettesének megbízatása megszűnt.
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság elrendeli a
határozatnak az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu),
valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
történő közzétételét.
A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1139
Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 13. napján 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell, a fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának
nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét,
a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, a fellebbezés
benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Dira László a Budapest 13. kerület 54. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának
elnökhelyettese lakcíme megváltozott, az nem a településen van.
A Ve. 17. § (1) a) pontja szerint „A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 35. § (3) bekezdésében és a 171.
§ (1) bekezdésében foglaltak kivételével a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási

bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási
bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel rendelkező, a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.”
A Ve. 34. § (1) bekezdés a) pontja szerint „A választási bizottság tagjának megbízatása a 33.
§-ban foglaltakon túl megszűnik, ha a megbízatás 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek,”
A Ve. 34. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés
a), b), d) és e) pontja szerinti megszűnését a választási bizottság - a szavazatszámláló
bizottság tagja esetében a helyi választási bizottság - határozattal állapítja meg.”
A HVB megállapította a választási bizottsági tag megbízatásának megszűnését.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 17. §-án, 34. § (1)-(2)
bekezdésein a közzétételre vonatkozó rendelkezés Ve. 49. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. - 225. §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján.
Budapest, 2019. október 10.
Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke
s.k.

