Helyi Választási Bizottság 24/2019. (IX.09.) HVB határozata
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága – a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132.§-ában foglalt hatáskörében
eljárva -, figyelemmel a Ve. 307/G.§ (2) bekezdésére független jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában meghozza az alábbi
határozatot:
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Tiszaalpár
Nagyközségben egyéni listán
Ajtai Elemér Tiszaalpár, Deák Ferenc u . 51. szám alatti lakost,
független jelöltként
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül – a Bács-Kiskun
Megyei Területi Választási Bizottsághoz címezve – a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat
be a Helyi Választási Bizottsághoz jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt.
A fellebbezést személyesen, levélben (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) vagy
elektronikus levélben (jegyzo@tiszaalpar.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon, legkésőbb 2019.
szeptember 12-én 16:00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő
hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezésnek, tartalmaznia kell a kérelem hivatkozási alapját, a kérelem
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 felhozhatók.
I N D O K O L Á S
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága megvizsgálta Ajtai Elemér
független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételhez szükséges bejelentését.
A Ve. 124.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell
bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G.§a szerint az egyéni listás jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik
napon kell bejelenteni, a jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9.§ (1) bekezdése kimondja, hogy egyéni listás képviselőjelölt az, akit az
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adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A Helyi
Választási Iroda vezetője a Ve. 307/E. §-a alapján megállapította a szükséges
ajánlások számát. A Ve. 120. § (4) bekezdése szerint ajánlóívet csak olyan
választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal
rendelkezik.
A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon
nyilvántartásba vesz.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a bejelentő csatolta a kitöltött,
egyéni listás jelölt bejelentéséhez szükséges E2 jelű nyomtatványt és a szükséges
számú, ajánlóíven összegyűjtött ajánlásokat. A Választási Iroda a Ve. 125-127.§okban foglaltak szerint elvégezte az ajánlások, valamint a jelölő szervezet és jelölt
adatainak a Ve. 133. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzését.
A Helyi Választási Bizottság a Helyi Választási Iroda ellenőrzése alapján
megállapította, hogy a fent nevezett jelölt a fenti törvényekben foglalt feltételeknek
megfelel, a meghatározott mennyiségű, érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a
nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett. A jelölt a Ve. 120. §-ában
foglalt nyilatkozatokat megtette.
A határozat a Ve. 120. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 124. § (1) bekezdésén,
125-127. §-ain, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, valamint a 307/E. §-ában és 307/G.
§-ában foglaltakon, továbbá a 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltakon
alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223-227. §-ain,
az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés
1. pontján alapul.
Tiszaalpár, 2019. szeptember 09.
Biczók Mihály
HVB elnöke
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