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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a felsőszenterzsébeti Helyi Választási Bizottság 

tagjainak megbízása tárgyában meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a csesztregi Helyi Választási Iroda vezetőjének 

indítványára az alábbiak szerint bízza meg a felsőszenterzsébeti Helyi Választási Bizottság 

hiányzó tagjait: 

Helyi Választási Bizottság: 

Tagjai: 

Gergulecz Tiborné 8973 Alsószenterzsébet, Jókai u. 40.,  

Pongráczné Gergulecz Ilona 8973 Alsószenterzsébet, Jókai u. 8.,  

Szalár Zoltánné 8973 Alsószenterzsébet, Rákóczi u. 13.,  

Póttagja: 

Pongrácz Endre 8973 Alsószenterzsébet, Jókai u. 21.  

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül az Országos Választási 

Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási 

Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb 2010. augusztus 31. 16.00 óráig megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; illetve 

a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

 

Indokolás 

 

I. 

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 24.§-a alapján ha a 

szavazatszámláló bizottság vagy a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására – az 

alacsony lakosságszám, vagy az összeférhetetlenségi szabályok miatt, illetőleg azért, mert a 

képviselő testület a működésében akadályozott – a törvényben előírt határidőig nem került 

sor, a tagokat a területi választási bizottság a helyi választási iroda vezetőjének indítványára 

haladéktalanul megbízza. 

 

A Ve. 22.§ (1) bekezdése alapján választási bizottságnak csak a választókerületben – a helyi 

választási bizottságnak csak a településen – lakcímmel rendelkező választópolgár lehet tagja. 

Ezen jogszabályi rendelkezés alól többek között kivételt képez a Ve. fent idézett 24.§-a. 

 

A csesztregi Helyi Választási Iroda vezetője – mely körjegyzőséghez tartozik 

Felsőszenterzsébet település – írásban jelezte a Területi Választási Bizottságnak, hogy 

Felsőszenterzsébeten a település alacsony lakosságszáma, illetve összeférhetetlenség 

fennállása miatt helyi választópolgárokból nem lehetséges az öt főből és szükséges számú 

póttagból álló Helyi Választási Bizottság megválasztása. A választási iroda vezetője ezért 

indítványozta a választási bizottság kiegészítését a szomszédos Alsószenterzsébet általa 



 2 

megjelölt választópolgáraival, melyhez csatolta a javasolt bizottsági tagok megbízatást 

elfogadó, valamint összeférhetetlenségi nyilatkozatát. 

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, a Ve. fenti hivatkozott szakasza alapján 

Területi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 24.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. és 80.§-án alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2010. augusztus 29. 

 

 

 

 

Dr. Tóth László 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 

elnöke 

  


