
BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Cím: 5600 Békéscsaba ‚Arpad sor 18. Telefon: +3666-141-l4l

A Békés Megyei Területi Választási Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT
7/2022. (IV 09.) TVB. sz. határozat

A Békés Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló
20l3.évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 294. (3) bekezdésében megállapított hatáskörében
eljárva a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg az országgyűlési
képviselők 2022. évi választása tárgyában az Országos listás választás Békés megyei területi
részered m énvét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi
személy. jogi személyiség nélküli szervezet személyesen. levélben vagy elektronikus
dokumentumként a a Ve. 241. (2) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények
összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat he a Területi
Választási Bizottságnál (560 Békéscsaba. Arpád sor 18., levélcím: 5601 Békéscsaba, PE: H8., e
mail: (vhhekesmeMye.hu).
A fellebbezést úgy kell benyújtani. hogy az legkésőbb 2022. április 12-én 16:00 óráig
megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

a) kérelem alapját Qogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen kerül henyújtásra),

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér — a postai értesítési címét,

c) a kérelem henyújtójának személyi azonosítóját. illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval. a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Fellebbezés tartalmazhatja ben újtójának elefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. illetve a
kézbesítési megbizottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A Fellehbezésben új tények és bizonyítékok is Felhozhatók.
A Fellebbezés az illetékekröl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés I. pontja alapján
illeték mentes.



INDOKOLÁS

A Békés Megyei Területi Választási Bizottság a Ve. 294. * (3) bekezdése értelmében az Országos
listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítja az Országos
listás választás területi részeredmény ét.
A jogszabályi felhatalmazás alapján a Területi Választási Bizottság 2022. április 8-án átvette az
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák vezetőitől az átjelentkezéssel és a
külképviseleten szavazó választópolgárok szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör
kivételével valamennyi listás szavazóköri jegyzőkönyvet. 2022. április 9-én pedig az
átjelentkezéssel és külképviseleten szavazó választópolgárok szavazatainak megszámlálására
kijelölt szavazókör listás szavazóköri jegyzökönyveit.
A mindösszesen 395 darab listás szavazóköri jegyzőkönyv alapján a Békés Megyei Területi
Választási Iroda elvégezte a szavazóköri jegyzőkönyvek összesített adatainak ellenőrzését és a listás
választás számított területi részeredménye adatait a Területi Választási Bizottság rendelkezésére
bocsátotta. A számított eredmények alapján a bizottság kiállította a határozat mellékletét képező
jegyzőkönyvet a listás választás területi részeredményéről.

A határozat a Ve. 200. -án. 294. * (3) hekezdésén. a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.
(1) bekezdésén. 223. * (1) bekezdésén. a 224. * (I)-(3) bekezdésén. 225. -án. az illetékekről szóLó
tékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. 8. pontján alapul.
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