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Dr. Lipták Péter HVI vezető az ülést megnyitotta és köszöntötte a HVB alakuló
ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Dr. Lipták Péter a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 37. (4) bekezdésben foglaltakra tájékoztatta a megjelenteket,
hogy a választási bizottság tagjai és póttagjai letették a törvényben előírt esküt
Csanádapáca község polgármestere, Oláh Kálmán Úr előtt, így jogaikat
gyakorolhatják és kötelezettségeiket teljesíthetik. A bizottság tagjai az eskü kivételét
követően átvették megbízóleveleiket.
A HVI vezető tájékoztatta a választási bizottságot, hogy az alakuló ülés megtartására
a Ve. 38. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján kerül sor, majd ismertette a Ve.
39. §-ának rendelkezéseit, mely a következő:
„39. § (1) A választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül
megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes
személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
(2) A választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs
elnöke vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a
helyettese gyakorolja.”
Ezt követően Radics Zénó – figyelemmel Ve-ben foglalt feladatokra – javaslatot tett
ülés napirendi pontjaira, amelyek a következők:
1. A HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
2. Egyebek

A bizottság tagjai egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélküli döntésével
elfogadták a fenti napirendi pontokat, majd megkezdődött a napirendi pontok
részletes tárgyalása.
1. Napirendi pont:
A HVB elnökének megválasztása
Előadó: dr. Lipták Péter HVI vezető
Dr. Lipták Péter HVI vezető felkérte a HVB megválasztott tagjait, hogy tegyék meg
javaslataikat az elnök és elnökhelyettes személyére vonatkozóan.
Az elhangzott javaslatok a következők voltak:
- Szemenyei Katalin elnöknek Radics Zénót javasolta.
- Ifj. Zsibrita András elnökhelyettesnek Szemenyei Katalint javasolta.
Más javaslat nem hangzott el.
A javaslatokra figyelemmel a választási bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
kisebbségi vélemény nélkül a bizottság elnökének és elnökhelyettesének személyéről
a következő határozatot hozta:
CSANÁDAPÁCAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
1/2014. (VIII.21.) HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva elnökének és elnökhelyettesének megválasztása tárgyában meghozta az
alábbi határozatot:
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdése alapján elnökének Radics
Zénót, elnökhelyettesének Szemenyei Katalint választotta meg 2014.08.21-én.
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett, de a Csanádapácai Közös Helyi Választási Bizottsághoz
személyesen, levélben (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31., telefaxon (68/520201), elektronikus levélben (jegyzo@csanadapaca.hu) benyújtandó fellebbezéssel
élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2014.
augusztus 21. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2014. augusztus 25én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1)
bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül
megválasztja elnökét és annak helyettesét.
A határozat a Ve. 39. § (1) bekezdésén és 46. §-án, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223 – 224. §-on, az illetékmentesség az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Kelt: Csanádapáca, 2014. augusztus 21.
Radics Zénó
HVB elnök
2. Napirendi pont:
Egyebek
Előadó: Radics Zénó elnök
Radics Zénó HVB elnök ismertette a Ve. 213. §-ának rendelkezéseit, az alábbiak
szerint:
„213. § (1) 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.
(2) A választási bizottság az (1) bekezdés szerinti hatáskörét - jegyzőkönyvbe foglalt
döntéssel - a bizottság elnökére átruházhatja.”
Radics Zénó elnök: Célszerű lenne megfontolni, hogy a bizottság az elnökre
átruházza a fenti hatáskörét. A következő ülésünkön térjünk vissza erre a nyitott
kérdésre.
Radics Zénó elnök: Ezzel a mai ülést berekesztettnek tekintem.
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