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1. Napirendi pont: A HVB elnökének megválasztása 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2/2014. (III.31.) sz. határozatával 3 igen 

szavazattal 0 nem szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot fogadta el: 
 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztja Danyiné Vámosi 

Gabriellát. 
 

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 

szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési 

jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. 

kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax: 459-2215, email: 

valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. április 3-án (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a 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.  
 

Indokolás 

I. 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (2) bekezdés d) pontja szerinti választási bizottság.  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 304/2010. (VIII. 18.) számú 

határozatában Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság tagjának dr. Galambos Károlyt, Tavaszi 

Józsefnét és Danyiné Vámosi Gabriellát megválasztotta. 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 6/2010. (VIII. 25.) sz. határozatával a választási 

eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 28. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Budapest Főváros 

VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztotta Dr. Galambos Károlyt.  

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 1/2014. (II.21) számú határozatával dr. Galambos 

Károly Helyi Választási Bizottságban betöltött tagságáról való lemondás alapján dr. Galambos Károly Budapest 

Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottsági tag megbízatásának megszűnését 2014. február 05. napjával 

megállapította, valamint megállapította, hogy helyébe a Képviselő-testület 304/2010. (VIII. 18.) sz. határozat 2. 

pontjában foglaltak alapján Sasvári István (korábbi póttag) lép a Ve. 35. § (1) bekezdése alapján. 

A Ve. 39. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a választási bizottság a választott tagok közül megválasztja 

elnökét, személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot. A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási 

bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt 

döntést hoz. 

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság tagjai közül fentiek alapján tagjai javaslatára 

megválasztotta elnökét. 

 

II. 

A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) d), 

pontjában, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 44 § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 

46. §-ában, 304. §-ában, 44. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslat lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a 

Ve. 10. § (3), 221. §, a 223.-225. §-okon, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul. 

 

 

 

 Danyiné Vámosi Gabriella 

 a Helyi Választási Bizottság 

 elnöke 


