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Tárgy: szavazatszámláló bizottság megbízott tagj ának visszautasítása

Békés Város HVI vezetőjének 1/2022. (III. 17.) számú határozata

szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának visszautasítása

A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP - Magyarország Zöld

Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért

Párt, mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán közös országos listát

állító jelölő szervezetek által szavazatszámláló bizottsági tagnak delegált Vámos Zoltán

megbízását visszautasítom.

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli

szervezet kifogást nyújthat be. A kifogást személyesen, levélben (cím: 5630 Békés, Petőfi u.

2.), telefaxon (faxszám: 66/41 1-230) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:

varoshaza(bekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2022. március 20-án 1 6 óráig megérkezzen. A

fellebbezés címzettje a Békés Megyei 02. sz. Országos Egyéni Választókerületi Választási

Bizottság (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.). A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés

megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás 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 személyazonosságát

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a

bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát

vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy

elektronikus levélcímét. A kifogás benyújtása illetékmentes.

Indokolás

A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP - Magyarország Zöld

Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért

Párt, mint az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán közös országos listát

állító jelölő szervezetek a választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. Törvény (a

továbbiakban: Ve.) 28. (4) bekezdése, illetve 29. (1) bekezdése alapján 2022. március 16.
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napján minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban bízta meg a szavazatszámláló
bizottság tagjait.

A Békés Városi Helyi Választási Iroda ellenőrizte a megbízott szemé’yeket és
megbizonyosodott arról, hogy Vámos Zoltán nem felel meg a választási bizottságok tagjaival
szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, amely szerint a választási bizottság
megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat. Vámos Zoltán

a ‘1asztás napjáig, 2022.
április 3. napjáig nem tölti be még a 1 8. életévét, ezért nem választható.

A Ve. 28. (4) szerint a szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel
rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát
állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

A Ve. 1 7. (4) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki
az adott választáson jelöltként indulhat.

Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikke (1) bekezdése szerint minden nagykorú magyar
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó
és választható legyen.

A Ve. 30. (1) és (3) szerint a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság
elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél
kell bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét,
magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint a választási bizottság megjelölését.

A Ve. 3 1 . -a kimondja, hogy a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi, a Ve.
32. (3) bekezdése pedig előírja, hogy a szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében
a helyi választási iroda vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a
törvényben foglalt feltételeknek.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.

Hatáskörömet a Ve. 32. (3) bekezdése biztosítja.

A határozatot a Ve. 17-1 8. ‚ és a Ve. 28-32. *-a alapján hoztam, a jogorvoslat lehetőségét a
Ve. 208-212. biztosítják.

Békés, 2022. március 1 7.
$O’

He/x

Tarnok Laszlone
q) :

jegyzo, HVI vezeto .

JJ /
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Értesül:

- Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP - Magyarország
Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd
Magyarországért Párt (rövid úton és postai úton)

- Vámos Zoltán (rövid úton és postai úton)
- Irattár

Közzétéve:

- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
- A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu, személyes adatok nélkül).
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