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Nógrád Megyei Területi Választási Iroda Vezető
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
1/2018. (II. 28.) TVI vez. számú

Tárgy: dr. Tóth Gabriella kinevezése a Héhalmi Helyi
Választási Iroda vezetőjévé
HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 66. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Héhalmi Helyi Választási Iroda vezetőjévé a jegyzői tisztség
betöltetlensége idejére, de legkésőbb a 2018. évi országgyűlési képviselő választások eredményének
jogerőssé válásáig, – 2018. március 5-én kezdődő hatállyal – kinevezem dr. Tóth Gabriellát (lakcím:
..., a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője).
A határozatot Nógrád Megye Önkormányzata hivatalos honlapján (www.nograd.hu), valamint
Héhalom, Egyházasdengeleg és Erdőkürt Községekben – a polgármesteri hivatal útján – a helyben
szokásos módon közzéteszem.
Jelen határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a választásra irányadó
jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással kifogást
lehet benyújtani a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.,
fax: 32/620-152, e-mail: valasztas@nograd.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
2018. március 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a Ve. 212. § (2)
bekezdésében foglaltakat.
Indokolás
A Ve. 66. § (3) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője a jegyző. Héhalom,
Egyházasdengeleg és Erdőkürt községek vonatkozásában betöltetlen a jegyzői tisztség, így jelenleg
nincs helyi választási iroda vezető. A kinevezés jogerőre emelkedését követően a mindenkor hatályos
jogszabályok szerinti jogok és kötelezettségek illetik meg dr. Tóth Gabriellát a fenti tisztség
ellátásával összefüggésben.
Mindezekre figyelemmel a Ve. 66. § (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
A határozat a Ve. 66. § (3)-(4) bekezdésein alapul. Hatáskörömet a Ve. 66. §. (4) bekezdése biztosítja.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ai szerint történt.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik. A
kifogás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1.
pontja biztosítja.
Salgótarján, 2018. február 28.
dr. Szabó József

