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3/2022 (III.28.) HVI Vezetői Határozat

Az Enyingi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve) 32. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
meghoztam az alábbi
határozatot:
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 26/B. 3/1.,
képviseletében eljár: Dr. Tordai Csaba 8000 Székesfehérvár, Zichy Liget 2. 1.em. 3.) jelölő
szervezet által az enyingi 008. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságába delegált Farkas
Lucián 8131 Enying, Virág utca 1. szám alatti lakos megbízását
visszautasítom.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei 5. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz címzett (7000 Sárbogárd,
Hősök tere 2.), de az Enyingi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A
kifogást úgy kell benyújtani, hogy 2022. március 31. napján 16.00 óráig megérkezzen, a
határidő jogvesztő. A kifogást írásban-személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben
eljuttatva -lehet benyújtani.
A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölőszervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a
jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és-ha a
lakcímétől (székhelyétől) eltér-postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi
azonosítóját, illetve, ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik a személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló
hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve a kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Elrendelem a határozatnak Enying Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.enying.eu)
,valamint Enying Város Önkormányzata hirdetőtábláján való közzétételét.
Indokolás
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2022. március 24. napján hivatali időn kívül érkezett
elektronikus levelében bejelentette az enyingi 008. számú szavazatszámláló bizottságba Farkas
Lucián 8131 Enying, Virág utca 1. szám alatti lakos megbízását.
A Ve. 28. § (4) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben

jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot
bízhatnak meg.
A Ve. 29. § (1) bekezdése szerint a közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek
együttesen jogosultak a választási bizottság 27. § és 28. § szerinti tagjának megbízására.
A választási bizottság megbízott tagját a Ve. 30. §-a értelmében a helyi választási iroda
vezetőjénél, legkésőbb a szavazás napját megelőző kilencedik napon lehet bejelenteni. A
megbízás tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és
személyi azonosítóját.
A Ve. 32.§ (3) bekezdése értelmében, ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt
feltételeknek, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda
vezetője határozattal visszautasítja a megbízást.
A választási iroda megvizsgálta a megbízólevélben szereplő adatokat, és megállapította, hogy
Farkas Lucián 8131 Enying, Virág utca 1. szám alatti lakos 2022. március 15. napján már
megbízásra került a Demokratikus Koalíció- a Jobbik Magyarországért Mozgalom- a
Momentum Mozgalom- a Magyar Szocialista Párt- az LMP Magyarország Zöld Pártja- és a
Párbeszéd Magyarországért Párt, mint közös jelöltet, illetve listát állító szervezetek által.
A választási iroda 2022. március 25. napján a jelölő szervezet képviselőjét nyilatkozat tételre
hívta fel, azonban válasz nem érkezett.
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt nem minősül a fenti szervezetekkel közös jelöltet, illetve listát
állító szervezetnek, ezért nem jogosult ezért nem jogosult a Ve. 29.§ (1) bekezdésében foglalt
közös megbízásra sem. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A határozat a hivatkozott jogszabályhelyen alapul, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
208.§-án, 209. § (1) bekezdésén, 210 § (2) bekezdésén és a 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.
Enying, 2022. március 28.
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