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Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottság 
29/2019. (X.9.) számú határozata  

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága Czabán-Muskovics Andrea Anna (2461 Tárnok, Béla utca 2. szám 
alatti lakos) szavazatszámláló bizottsági tag összeférhetetlenségi ügyében meghozta az alábbi 

határozatot: 

Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy Czabán-Muskovics Andrea Anna 
szavazatszámláló bizottsági tag megbízatása 2019. október 8. napi hatállyal - összeférhetetlenség miatt - 
megszűnt. 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést 
személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy elektronikus 
úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 12. napján 16:00 óráig 
megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást, 
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 

értesítési címét, 
c) 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 továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 
felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes. 

 
Indokolás 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2018. (II.8.) számú határozatával Czabán-
Muskovics Andrea Annát szavazatszámláló bizottsági taggá megválasztotta. 
2019. október 8. napján Czabán-Muskovics Andrea Anna bejelentette, hogy a 2019. évi nemzetiségi választáson 
képviselő-jelöltként indul, így ez összeférhetetlen bizottsági tagságával. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 18. § (1) bek. h) pontja szerint a 
választási bizottságnak a jelölt nem lehet a tagja. 
 
A Ve. 34. § (1) bek. b) pontja alapján a választási bizottsági tag megbízatása összeférhetetlenség esetén megszűnik, 
a (2) bekezdés szerint az összeférhetetlenség miatti megszűnést a helyi választási bizottság határozattal állapítja 
meg. 
 
A fenti jogszabályhelyek alapján Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a rendelkező részben foglaltak 
szerint határozott, a jogorvoslati jogot a Ve. 223-227 §-ai tartalmazzák. 
 
Tárnok, 2019. október 9. 
 
 
  Dr. Békés Orsolya sk. 
        HVB elnök 
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