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2019. évi választásán egyéni listás jelölt nyilvántartásba

vétele

Füzesgyarmat Város Helyi Választási Bizottsága

Bere Katalin, Füzesgyarmat, szám alatti lakosnak a Füzesgyarmat

Városban helyi önkormányzati egyéni listás képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba

vételének tárgyában, 2019. augusztus 29-én megtartott ülésén egyhangúlag meghozta a

következő

HATÁROZAT-ot:

4/2019 (VIII. 29.) HVB határozat
Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

törvény (Ve.) 132 -ában, és 307/G. * (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a

helyi önkormányzati képviselők és polgásmesterek 2019. évi választásán Füzesgyarmat

városban

Bere Katalin, 5525 Füzesgyarmat, sz. alatti 1akost,figgetlen egyéni listás

helyi önkormányzati képviselá’-jetöUként

nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, valamint

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre

hivatkozással.

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

Fellebbezés benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a benyújtást követően azt már nem

lehet módosítani, illetve kiegészíteni. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási

Bizottsághoz kell címezni, de a Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottságánál kell

előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Füzesgyarmati Helyi Választási

Bizottságához. A feflebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16

órakor jár le.

A feflebbezésnek tartalmaznia kell

a) a fellebbezés jogi alapját (a jogszabálysértés megjelölését vagy a mérlegelési jogkör

gyakorlásának megtámadását)
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcfmétől (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
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szernélyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezésről a Békés Megyei Területi Választási Bizottság legkésőbb a beérkezésétől
számított harmadik napon dönt.

A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

INDOKOLÁS

Bere Katalin, 5525 Füzesgyarmat, sz. alatti lakos 2019. augusztus 27-én — a
törvényben meghatározott jelöltállítási határidőn belül - a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi választásán 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 szóló 20/2019 (VII.24.) IM rendeletben meghatározott E2 jelű
nyomtatvány átadásával Füzesgyarmat városban Bere Katalin, 5525 Füzesgyarmat,

sz. alatti lakos saját magát egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltként
bejelentette és nyilvántartásba vételét kérte. A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019.
augusztus 24. napján átvett 7 db ajánlóivet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit a település választópolgárainak
legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A HVI vezetőjének 6581-1/201 9. számon meghozott, 2019. augusztus 8-án közzétett határozata
alapján Füzesgyarmat Városban az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások
száma 47 db.

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

A HVI a Ve. 125-127 *-aiban foglaltak alapján elvégezte a benyújtott ajánlások ellenőrzését,
és annak eredményéről a Ve. 127. (3) bekezdése alapján tájékoztatta a helyi választási
bizottságot. A helyi választási bizottság megállapította, hogy a kérelmező nyilvántartásba vétel
iránti kérelme a Ve.-ben foglalt követelményeknek megfelel, és a jelöltséghez szükséges,
érvényes ajánlások száma elérte a HVI vezetője által megállapított szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132. -a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
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Mindezeket figyelembe véve a HVB a határozata rendelkező részében foglaltak szerint Bere
Katalin, 5525 Füzesgyarrnat, sz. alatti lakost Füzesgyarmat Városban
Jiggetlen egyéni listás képviselő- jelöltként nyilvántartásba vette.

A HVB határozata a Ve. 124-127. -ain, valamint a 132. q-án alapul. A jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 221. (1) bekezdésén, a 223. *-on, valamint a 224. (1)-(4) bekezdésén és
a 225. g-án valamint 307/P. (2) bekezdésén alapul. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2)
bekezdése állapítja meg. Az illetékmentességrőt szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés 1. pontján alapul.

A HVB határozatát a Ve. 48. -a szerint közli, valamint a Ve. 49. (2) bekezdése alapján a
személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza.

Füzesgyarmat, 2019. augusztus 29.






