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A vá|asztási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő

választópolgár, jelölt, jelölő szeTvezet,továbbá azúgybenérintetttermészetes és jogi személy'

jogi szemé1yiség neiltiti szeryezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen,

levélben, telefaxán vagy e1ektronikus levélben lehet benyújtani. Nem nyujthat be fellebbezést

aZ ügyben eljárt víiasztási bizottság és annak taga, Fellebbezést lehet benyirjtani

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve- a véiasztási bizottság mérlegelési jogkörben hozott

határozata e|Ien.
A fellebbezést a Balatonrendesi Helyi

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az

számított harmadik napon 16:00 óráig

Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. A

legkésőbbamegtámadotthatározatmeghozata|átőI
tiegérkezzen a Balatonrendesi Helyi Választási

Bizottsághoz,
A fellebbezésnek tartarmaznia kell a kérelem a|apjáÍ; benyújtójának nevét, lakcímét

is'er<helvet) és - ha a lakcímétől (székhe1yétől) elter -' postai értesítési címét; a kérelem

benyujtójánut. ,".*Jtyi 
:azonosítójai, itletvó ha a külföldon élő, magyalorczági lakcímmel

nem rendelkező váíasztőpo|gár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyaÍ

állampolgárságát igazoro ot<iráanak típusát és szÍtmát,. vagy jelölő szervezet vagy más

szervezet esetében a bírósági nyilvánt.artásba-vételi számát, A fellebbezés tartalmazbat|a

benyújtójának telefaxs zámáú.i,agy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és

bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést aválasztási iroda az ügy összes iratával abeérkezése napján felterjeszti a

fell ebb ezé s elbír áIásár aj o go sult v áIasztási b i zotts ágho z.

Indokolás

A választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. $-a szerint a

vá|asztásibizottság az a|aku1ő ülésén aváIasztotttagok közül megválasztja elnökét és annak

helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyéré abizotÍság tag|ai tehetnek javaslatot. A

választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választásibizottságnak nincs elnökevagy aZ

elnök a tevékenységében akadá|yo2of;t, az elnök hatáskörét a helyettese gyakorolja.
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Ahatározat a Ve. 39.
alapszik.
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