
2/2019.(VIII.21.) Helyi Választási Bizottság határozata 
Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása 
 
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága – a továbbiakban HVB – a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 39.§. (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva meghozta a 
következő  

határozatot: 

 

A Helyi Választási Bizottság Biczók Mihályt a helyi választási bizottság elnökének megválasztja. 
 
A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Irodához (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) címzett 
fellebbezést nyújthat be.  
 
A fellebbezést Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottságához (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
kell benyújtani (személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben) úgy, hogy az legkésőbb a 
határozat meghozatalától számított harmadik napon, 2019. augusztus 24-én 16.00 óráig megérkezzen.  
A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának alapjait, 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési 
címét, illetőleg a kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
személyazonosítóját, illetve ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
nem rendelkezik személyazonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát 
vagy jelölő szervezet más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  
A fellebbezésben új tények, bizonyítékok is felhozhatók.  
 

I n d o k l á s : 

 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testület 2019. augusztus 17-én megtartott ülésén Tiszaalpár 
Nagyközség Helyi Választási Bizottsága tagjának Biczók Mihályt megválasztotta.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 39.§. (1) bekezdése alapján 
a Helyi Választási Bizottság választott tagjai közül elnököt választ.  
A HVB határozatával e kötelezettségének tesz eleget. 
A HVB hatáskörét a Ve. 39.§. (1) bekezdése határozza meg. A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 
221. §. (1) bekezdésén, valamint 223.§. (1) – (3) bekezdésén alapul.  
A HVB határozatát Tiszaalpár Nagyközség honlapján (www.tiszaalpar.hu) illetve a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni. 
 
Tiszaalpár, 2019. augusztus 21. 

Biczók Mihály sk. 
Helyi Választási Bizottság elnöke 
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