
Vereb Község Helyi Választási Bizottságának 

20/2019.(IX.18.) számú határozata 

a HVB Elnök felhatalmazása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(Ve.) 50. § (1) bekezdése, a 206. §_a és a 213. §-a alapján 

Vereb Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 
(továbbiakban: Ve.) 50. §. (1) bekezdése, a 206. § - a és a 213. § (1) és (2) bekezdései alapján 
az alábbi döntéseket hozza: 

1.Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a HVB felhatalmazza az elnököt, hogy a 
hibát kijavítsa, ha az nem hat ki az ügy érdemére. A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavított határozatot közölték, továbbá nyilvánosságra 
kell hozni. 

2.A választás eredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének jogerőssé 
válását vagy - ha az későbbi időpontra esik - a szavazás megismételtetését eredményezhető 
jogorvoslati eljárások jogerős befejezését követő öt munkanapon belül átadja a megbízólevelet 
a megválasztott képviselőnek. 
A megüresedett mandátum időközi választás nélküli betöltése esetén a mandátum kiadásáról 
szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell átadni a megbízólevelet 
a képviselőnek. 
A választási bizottság a 2. pont első és a második mondat szerinti hatáskörét a választási 
bizottság elnökére átruházza. 

3.Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel 
és illetékességgel, az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - jegyzőkönyvbe foglalt 
döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási 
bizottsághoz. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben. 
A választási bizottság ezen hatáskörét -jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - a bizottság elnökére 
átruházza. 
Ha a választási bizottság, illetve a bizottság elnöke az ügyet nem teszi át az illetékes választási 
bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben eljárni. 
Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt 
az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett. 

A bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
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