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HATÁR OZAT

A NagYlóki Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjeként, aválasztási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 69. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben
eljárva Juhász Ilona HVI tagot összeférhetetlenségi ok felmerülésére tekintettel a HVI tagságból
felmentem.

Ehatátrozat a Nagylóki Közös ÖnkormányzatiHivatal hirdetőtábláin (2435 Nagylók, Hunyadi u. 1,
2434 Hantos, Nagylóki u. 3.), valamint Nagylók és Hantos községek honlapján (www.nagylok.hu,
www.hantos.hu) kerül közzététe|re.

A határozatom ellen illetékmentes fellebbezés nyújtható be a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez
(2435 NagYlók, Hunyadi u. 1,) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadotthatározat meghozatalátől számított harmadik napon, azaz 2019. szeptember 2. napján
16.00 óráig megérkezzen a határozatothoző választási irodához.

A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalm azniakell
a) a kérelem Ye.223. § (3) bekezdése szerinti alapját
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (széklrelyétől)

eltér - postai értesítési címét,
c) a kérelem benyujtójanak személyi azonosítóját, illetve ha a külfijldön élő, magyarországi

lakcímmel nem rendelkező választópolgar nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazolő okiratának típusát és számát, vagy jelöl ő szervezet vagy más
szerv ezet es etében a bíró s ági nyi lvántartásb a-vételi számát.

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem :artalmazhatja benyújtójának telefaxszámát
vagY elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét. A fellebbezést a Fejér Megyei Területi Választási Iroda vezetője (8000
Székesfehérvár, Szent István tér 9.) birálja el. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a
határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

A Ve. 67. § (l) bekezdése szerint a választási iroda további tagjait a választási iroda vezetője a
választási iroda feladatainak végrehajtásához szükséges számb an,határozatlan időre bizzameg.



Juhász llona HVI tag a Hantoson, 2019.08.30. napján ke|t, Hl473-19l2O19. szám alatt iktatott
nYilatkozatában bejelentette, hogy gyermeke, Varga Lász|ő polgármesterjelöltként indulni kíván a
helYi Önkormányzati képviselők és polgármesterek 20Ig. október 13. napjára kitűzött általános
választásán, így vele szemben összeférhetetlenségi ok merült fel.

A Ve, 69, § (1) bekezdés D pontja értelmében a választási irodának nem lehet tagja a
választókeniletben induló jelölt hozzátartozója. A Ve. 69. § (4) bekezdése szerint a vá|asztási iroda
tagja a vele szemben felmerult Összeférhetetlenségi okot a választási iroda vezetőjével köteles
haladéktalanul kÖzÖlni, aki őt felmenti. Tekintettel arra, hogy Juhász Ilona HVI tag
Összeferhetetlenségi ok felmerÜlését jelentette be, őt az idézett jogszabályhelyek értelmében a HVI
tagságból felmentettem. Határozatom a megjelölt jogszabályhelyeken alapul.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ye.74, § rendelkezései alapján, a 47. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a224. § (2) bekezdésben foglalt határidővel adtam meg. A jogvesztő
határidő számitására,|ejártáravonatkozóan a Ve. l0. § (1)-(3) bekezdése azirányad,ő. A fellebbezés
illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja
biztosítja.

Nagylók, 2019. auguszfus 30.

Ahatározat a mai napon közzétételre került:

Nagylók, 2019. augusztus 30.
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