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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Lendvajakabfa Helyi Választási Bizottsága 

póttagjainak megbízása tárgyában meghozta a következő 
 

határozatot: 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Lendvajakabfa Helyi Választási Bizottsága 

póttagjainak a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára az alábbi személyeket bízza 

meg: 

 

Sz-né L. E. 

P. L. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti 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 

2014. szeptember 8. 16.00 óráig megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját – jogszabálysértésre hivatkozás, 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a fellebbezés benyújtójának 

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

illetve a fellebbezés 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 bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  A fellebbezés 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 

I. 
 

Rédics Helyi Választási Iroda vezetője Lendvajakabfa település tekintetében jelezte, hogy a 

település alacsony lélekszámára tekintettel összeférhetetlenségi okok miatt nem volt lehetőség 

a Helyi Választási Bizottság póttagjainak határidőben történő megválasztására. A Ve. 26. § b) 

pontja alapján ilyen esetben a Helyi Választási Bizottság tagjait a Helyi Választási Iroda 

vezetőjének indítványára a Területi Választási Bizottság bízza meg. A Ve. 17. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján a bizottsági tagnak a településen nem szükséges lakcímmel rendelkeznie. A 

Területi Választási Iroda a Helyi Választási Iroda javaslatában szereplő személyek 

választójogát leellenőrizte, amelyet követően a Zala Megyei Területi Választási Bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint megbízza Lendvajakabfa Helyi Választási Bizottsága 

póttagjait.  
 

II. 
 

A határozat a Ve. 17.§ (1) a) pontján, és 26. § a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 

Ve. 221-227.§-ain alapul. 
 

Zalaegerszeg, 2014. szeptember 5. 
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