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Dr. Józsi Klára HVB elnökhelyettes lemondásának tudomásul vétele 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 34.§ (2) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

 

Dr. Józsi Klára   HVB tag lemondását tudomásul veszi, megállapítja a tag megbízatásának a 

Ve. 34.§ (1) bekezdés c) pontja alapján történő megszűnését. 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága  elrendeli a határozat közlését a Kiskunhalasi 

Önkormányzat hirdetőtábláján és a www.kiskunhalas.hu megnevezésű honlapján. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, 

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

szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési 

jogkörben hozott határozat ellen.  

A fellebbezést személyesen, levélben (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1) telefaxon (+36-77-

423-612), elektronikus levélben (jegyzo@kiskunhalas.hu) úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott 

határozatot hozó választási bizottsághoz.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a 

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, valamint 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 fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A 

fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Dr. Józsi Klára Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága választott tagja 2017. 

november 17-én kelt nyilatkozatával HVB tagságáról lemondott. 

Ve. 34.§-a alapján a választási bizottság tagjának megbízatása a törvényben foglalt egyéb 

eseteken kívül megszűnik az alábbi esetekben:  

 

34. § (1) A választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik: 

a) ha a megbízatás 17. §-ban foglalt feltételei megszűntek, 

b) a 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén, 

c) lemondással, 

d) ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja, 
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e) ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a 

megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik, 

f) a tag halálával. 

 

A Ve. 35.§ (1) bekezdése szerint ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 

34.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból megszűnt, helyébe a póttagok 

megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép. 

A Helyi Választási Bizottság fenti jogszabályhelyek alapján Dr. Józsi Klára írásban benyújtott 

lemondását tudomásul vette; egyben megállapítja, hogy Dr. Józsi Klára tagsága a Ve. 34.§ 

alapján lemondásával megszűnt, és helyébe a soron következő póttag lép. 

 

A határozat  a Ve. 34.§ (1)- (2) pontján alapul. A fellebbezés benyújtásának helyét és idejét a 

Ve. 224. §. (1) és (2) bekezdése alapján állapította meg az HVB. A fellebbezés tartalmára 

vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 224. §. (3)-(4) bekezdése tartalmazza. A döntés elleni 

fellebbezés elbírálása a 307/P. (2) c) pontján, a jogorvoslat lehetőségére való felhívás a Ve. 

46. §. c) pontján alapul. 

Kiskunhalas, 2017.november 20. 

Dr. Mezei János s.k.  

     HVB elnök 

Határozatról értesül: 

Dr. Józsi Klára  

Irattár 

 


