
Bajna Község Helyi Választási Bizottsága 

2525 Bajna, Kossuth L u. 1. Tel: 33 506-110, fax: 33 447-114 

 

 

Bajna Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 17/2019. (XI.18.) számú határozata 

a 16/2019.(XI.14.) számú HVB határozat az időközi települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselő választás dátumának kitűzése, továbbá a választási eljárási 

határidőiek és határnapjainak megállapítása tárgyában hozott határozat 

 

visszavonásáról: 

 

Bajna Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban Ve.) 11.§ (1) bekezdésében, a 309.§ (2) bekezdésben és a 

Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX törvény 69.§.(3) b.) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ve. 6.§ (2) és (3) bekezdésére, 8.§ (1) bekezdés b) 

pontjára,  

a 16/2019.(XI.14.) számú HVB határozatát, az időközi települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselő választás dátumának kitűzéséről, továbbá a választási eljárási 

határidőiek és határnapjainak megállapításáról 

visszavonja. 

 

 

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

szervezet a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Bajna 

Község Helyi Választási Bizottságánál (2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.) előterjesztett 

fellebbezést nyújthat be. 

 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 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 (2019. november 21.) 

16 órakor jár le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

 

I n d o k o l á s 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 69.§ (3) bekezdés b.) pontja 

szerint, ha az általános választást követően az önkormányzat nem alakult meg, időközi 

választást kell kitűzni. 

 

A Ve. 309.§ (2) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 

választását a helyi választási bizottság tűzi ki. A Ve. 8.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az 

időközi választást, ha a választás eredménytelen, ha az általános választást követően az 

önkormányzat nem alakult meg, a választás kitűzésétől számított százhúsz napon belülre kell 

kitűzni. A Ve. 6.§ (1)-(3) bekezdései alapján a szavazást úgy kell kitűzni, hogy a kitűzés napja 

a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen, valamint a szavazást 

vasárnap kell megtartani, a szavazás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti 

munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy pünkösdvasárnapra. 

 

A 16/2019.( XI.14.) HVB határozatban szereplő 2020.január 19.-i időközi választási 

határnap nem felel meg a fent hivatkozott jogszabályi előírásnak, ezért új időpont 

kitűzése szükséges. 

 

A Ve. 11.§ (1) bekezdése alapján az e törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait 

időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg. 

 

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltakról határozott. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat 

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 221.§ (1) 

bekezdésén, 223.§ (1) és (3) bekezdésein, 224.§ (1)-(4) bekezdésein, 225.§-án, 307/P.§ (2) 

bekezdés c) pontján és 330.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.  

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ 

(2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Bajna, 2019.november 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


