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HATÁROZAT

Végegyháza Község Helyi Választási Bizottsága 2017. február 27-én tartott ülésén jelölt
nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Végegyháza Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján
Vajda Norbertet (azonosító: 198)
a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester-jelöltként nyilvántartásba
veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében
hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben
(cím: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.), telefaxon (faxszám: 68-381-940) vagy elektronikus
levélben (e-mail cím: vegegyhazaph@csoki-net.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb
a jelen határozat meghozatalától (2017. február 27.) számított harmadik napon (2017.
március 2.) 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
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 benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
Vajda Norbert 2017. február 24. napján kérte a Végegyháza településen 2017. április 2.
napjára kitűzött időközi polgármester választáson a Jobbik Magyarországért Mozgalom
polgármester-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét Végegyháza választókerületben. 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
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nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt,
szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg
47 darab ajánlóív került átadásra.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni
listás jelöltet és a polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik
napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2) bekezdése kimondja, hogy az egyéni
választókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése
során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az
ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg
kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármester-jelölt az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek megfelelően
Végegyháza választókerületben 35 ajánlás szükséges.
A Kaszaperi Közös Helyi Választási Iroda Végegyházi Kirendeltsége megbizonyosodott arról,
hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 35öt.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) – (4)
bekezdésein alapul, 225. §-án, valamint 307/P. §-on alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál
fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.
Végegyháza, 2017. február 27.
A határozatról értesülnek:
1. Vajda Norbert – vajdanorbert87@gmail.com
2. Nemzeti Választási Iroda – szervezes@nvi.hu
3. Békés Megyei Területi Választási Iroda

Elek János
HVB elnök
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4. Irattár.
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