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Balmazújváros Helyi Választási Bizottság
37/2014. (IX.08.) számú határozata

    Adorján László egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételének elutasításáról
                       

Balmazújváros  Helyi  Választási  Bizottság  a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXI.
törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)  307/G.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  helyi  önkormányzati
képviselők  és  polgármesterek  2014.  évi  általános  választására  Balmazújváros  2.  számú
választókerületében Adorján László 4060 Balmazújváros,  …............. szám alatti lakos, mint
független jelölt egyéni képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét elutasítja. 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a
Hajdú-Bihar  Megyei  Területi  Választási  Bizottsághoz  címzett,  de  a  Balmazújváros  Helyi
Választási Bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

Fellebbezést  jogszabálysértésre  hivatkozással,  illetve  a  választási  bizottság  mérlegelési
jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
lehet benyújtani. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A  fellebbezést  úgy  kell  benyújtani,  hogy  az  legkésőbb  a  megtámadott  határozat
meghozatalától  számított  harmadik  napon  megérkezzen  a  megtámadott  határozatot  hozó
választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét)  és – ha a  lakcímétől  (székhelyétől)  eltér  – postai  értesítési  címét,  valamint 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 fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az
eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.



Indokolás

Adorján László független jelölt 2014. szeptember 8-án a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi választására Balmazújváros 2. számú választókerületében egyéni
képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte. A nyilvántartásba vételhez benyújtotta
a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásán,  valamint  a  nemzetiségi
önkormányzati  képviselők  választásán  a  választási  irodák  hatáskörébe  tartozó  feladatok
végrehajtásának  részletes  szabályairól  és  a  választási  eljárásban  használandó
nyomtatványokról a  4/2014.  (VII.  24.)  IM  rendelet  rendeletben  meghatározott  E2  jelű
nyomtatványt és 4 darab ajánlóívet. 

Balmazújváros  Város  Helyi  Választási  Iroda  vezetője  2014.  augusztus  18.  napján
meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény alapján az egyéni választókerületi jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát.
Ez alapján a 2. számú egyéni választókerületben 18 érvényes ajánlás szükséges. 

Az ajánlások ellenőrzése megtörtént, az érvényes ajánlások száma nem érte el a megállapított
küszöbszámot.

A Ve.  132.  §-a  szerint  az  illetékes  választási  bizottság  minden,  a  törvényes  feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik
napon  –  nyilvántartásba  vesz.  A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek
választásán a Ve. 307/G. § (2) bekezdése értelmében az egyéni választókerületi jelöltet a helyi
választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Balmazújváros  Helyi  Választási  Bizottsága  2014.  szeptember  8-án  tartott  ülésén
megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein,  221. § (1)
bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein, 225. §-án, 307/P. § (2)
bekezdés c) pontján és 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentességről szóló
tájékoztatás  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény 33.  §  (2)  bekezdés  1.  pontján
alapul.

Balmazújváros, 2014. szeptember 8. 

                                                                                                             Szabó Sándor 
   Helyi Választási Bizottság

        Elnöke  


