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elnökhelyettesének megválasztása  

 
 
 
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottságának 

2/2010. (VIII.23.) számú HVB határozata 
 
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a 
továbbiakban: Ve./ 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t:  
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottsága Prisznyák Katalin   szám alatti lakost  
a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztja. 
 
 
A határozat ellen a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz /9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1./ 
címzett fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon 
belül, de legkésıbb 2010. augusztus 25-én 16,00 óráig beérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz /9726 
Velem, Rákóczi u. 73./. 
  
 
I n d o k o l á s 
 
Velem községi Önkormányzata 54/2010. (VIII.9.) számú határozatában megválasztotta Velem község 
Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.  
A választási bizottság tagjai – figyelemmel a Ve. 28. § (1) bekezdésére – 2010. augusztus 23-ai alakuló 
ülésükön a polgármester elıtt esküt tettek.  
 
A Ve. 28. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság – tagjai megválasztását és eskütételét követıen – 
alakuló ülést tart. Az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. 
A Ve. 28. § (3) bekezdése alapján a választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak 
nincs elnöke vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnöki feladatokat a helyettese látja el. 
 
Fentiekre tekintettel Velem község Helyi Választási Bizottsága a rendelkezı részben meghatározottak 
szerint határozott.  
 
A testület döntése a hivatkozott jogszabályokon, továbbá a Ve. 29. §-án és 29/B. §-án alapszik.  
A jogorvoslat benyújtásának lehetıségét a Ve. 79. § (1) bekezdése, a fellebbezés benyújtására nyitva álló 
határidıt a Ve. 80.§. (2) bekezdése határozza meg.   
 
A Helyi Választási Bizottság határozatát Velem község hivatalos honlapján /www.velem.hu./, illetve 
Bozsok és Velem községek Körjegyzısége hirdetıtábláján teszi közzé.  

 
 



 
A határozatot kapja: 

1. Velem község Helyi Választási Bizottság tagjai 
2. Irattár 
 
 
 
Velem, 2010. augusztus 23. 
 
 
 

           /: Reményi Istvánné :/  
                                                                         Helyi Választási Bizottság Elnöke                                                                                                                     


